
༄༅། ¦ ཇ་ །། ༣༣ཞོགས་ཐད་ཐེད་པའི་ལག། བོ 
བ།ཞེན་ སྐྱེབས་ ཆེད་ དཱ་མྐ ་མཆལ་གནང་མཛད་སྲས། ད 

= འཕྲིན་ལས་དབང་ ྱ  དམ་པའི་ རུགག་ ཉིད་མཆོག ། 
ྒ ཡབ་སྲས་བུགས་ཉིད་གཅིག་ འདུས་ དེ་ལ་ འདུད། | 

གངས་ཅན་བོད་ི་བརྡ་སྤྲོད་མིང་ཆེག་མཇོད། _ །གངས་ཅན་བོད་ཀི་སྐྱེ་བོང་སྨན་ཆེད་དྭ། | བཱུ གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་མཐའ་ཡས་མིང་ཆེག་གཞུང་། །གངས་ཅན་བོད་ ཏི སྐྱེ 
༢༣ ༧ 

བོར་སྐྱེས་མུ་བརྫངས།| ། 
༽ེ 
94 ས་སྲིད་བྱ་བ་གང་བགྱིས་ཀྱང་། །ཡི་གེར་མ་བསྟེན་བྱ་བ་སྟོང་། །! 

་གེའི་མིང་ཆི་ག་འབལ་གྱང་ན། །ཅི་ཕྱིར་དེཿ དེན་ལའང་གནོད་མི་ཞྭགྱུཧྭ།] 
་ཕྱིར་གངས་ཅན་བརྡ་དག་པའི། །དག་ ཡིག་ སྔོན་ཆད་སྟོང་བཀྲ་ཡང་། ། 

འདིནི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བརྡ་དག་སྟེ།  །སྐང་ཆོགས་དབུས་ན་ ཉི་ཟླ་མཚུངས།| 

-༡1⁄/ ཤུ 

ཁོ་བེས་ལོ་ མང །ུ་ཆེ་གས་མང་བསན་ ཐབ | 

ཕྱེགས་བསླྲེགས་བགྱིས་པའི་དག་ཡིག་ཆེན་མོ་འདི།| 
ྒ རང་ལ ཐེ་གྷངྷ་སཱ ཀྱགས་༔ ཐེབ་ཕྱིར་མིར ། 
ཕྱི་རབས་བོད་ཀེ་མི་ལ་ཕན་ཕྱིར་བརྩམ། 

ཀ་ ཀཱ་ལི་ཕུམ་ཆུའི་བྲོག་མའམ་དང་པོ་སྟེ། ཀྭ'མི རས་མ་ཤཱ་ཀ་མེད། བྲང་ཆད་ངང་མ་འཤྲོ་ཀ་མེད། 

ཕྱེད་དང་བརུད་སྡེ་ནི་། ཞེས པའ འི་ཀྭའི་ སྡེ སླང་ཡང་མི་བྱེད་ཀྭ་མེད། ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་ཆིགྲ་ 

དང་པོ། ཀུ་ཊ་ཧུ་པྲའི་སྡེ། ཞེས་པའི་ཀྲྭ་སྡེའི་ཡི་ ཕྲད་ལ་འཇུག་པ་དང། ཨང་| ག་ནི་ཅ་བ་ཉེས་ 
གི བུག ་དང་། སླ ཏའམ་ལེགས་པར་སྦྱང་བའི་ དང་། ཀ་ཅེས་ཀྱར་ཡི་ཕན་ཞེས་དང་། ཀྭ་ཤེས་ 

` སྐེ་ཟ་དྲཾ། ཅན་ནམ་ལྡན་ཉེས་པའི་དོན་དྭ་འཇུག་ བྱ་བ་འདེད་པ་ཡིན་ེས་ཕོགས་ཆིག་གྲཌ་སྣ་ཚོཌ་ 
། རཿ ༤པ་དང་། ཡང། སུམ་རྟགས་ལས། པཕ་ཡིས་ཕོ་ དང་སྦྱང་བ་མངོ་།| ྲ 

རྦ འ ཡི་མིང་མྲའ།དྲང་། ཉེས་པའི་ཕྲད་ཀྱི་དཔེར་ ཀཿ སློ་ཏ་ཏེ། ཉི་མ་དང་། མེ་དང། མུ་ 
; | ཿ 2 བཾ དྭ་དུ། གཉིས་ཀ །བྲད་ཀ །བྲབ་ཀ [ཐུཌ་ཀ _ དང་གསལ་བ་མེགས་ལ་འཇུག་པའ།། 
ངྫོ དང་༡ ཀ་བད་རྟེང་པ། པོ་ཏི་ཀ་པ། ཀ་བ། ཀ་ཀ ཀཱ་ཀ ་པོ་ངེག [བ་ནག །ཀ་ཀ་ཊཱེ་ན་ 
ལའ དྲི་ཀུ ` སྩན་འཆེར་རང་མ་ཁྱ་ཀ་མེད། གསོལ་ ནཾར་རྙེད། ཅེས་པ་ལྟ'བུ"'ཡང་། སྐྱ་ 



ཀ་ཀ་ནེ 

ཀཞམ་ ༡༡༥༥ ལའ | 

_ ཀ་ཀ།ཇེ བན་ཌིག་ཞེས་བ་འགྲོན་བ་ཉི་ཤཱཞམ” 

དེའི་རིན་ཐང་གི་མིང་། ཀ་ཀ་ཌི་བྭའི་ལ 

མ་ཤ'ཀ 'གཅེག་དང་། མ་ཤ་ཀ 'ལྔ་ཡ་ཀརྔ་ཱ་རཱའི་. 

འན་ཀྱད་ ང་འ 

དབང་ གིས་ བཅ་ 'ཆུལ་ ཆོ གཅིམ་ ཆིང ཟི ངྲེས ཕང ྦ 

བི ཆའི་ཚད་དུ་བ་ལུ་ 

བཤད་དེ། 

ཀ།་ཀ།' ན།། ཛྲ ་རའ་ཧཱཀཉྟ་
 ཞེས་བྱ་བ་སྟེ།དམང 

ང་མགོག་གིཨིང་ཡིན་ཉེས་བང་བ་འི 

ཁ་ན་ལཌ་ཤིང་། མདོ་ཅ་བ་ལམ། ཀ་ཀ་ནི་བཉི་ ་ 

ལ་མ་ཤ་ཀའ།) :།ཝཱ' ཉིད་ཞི་ བ་ པཏའི 'བེ་
ཆའི་ 

དཔེ་ཡིན་ན། །ཞེཕ་ དང་། འགྲོན་ བུ་ ་ཉི་ ཤུ ལ' 

ཀྲྭ་ཀ་ན་གཅིག །ཁ་ཀ་ནི་བྲ་ དྲུག་ལ་འགྲེན་བུ 

སུམ་བརྒྱ ཉི'ཤཱ'སྟེ་དངུལ་ ཞྭ འི་བཧྱད་ཆ། གཅིག" 

ཡོད་ཅེམ་ཐགས་གསུངས་པེ།། 

ཀ་ཀ་ནེ་ ་ལ མ་ཐ ཅིང་ 

ཟད་ནག་པ་ ཉི མ་གང་དྲྭ་ཤར་ངའི་ ཕྱོགསུ ྦ 

རང་གི་འད་འབྱང་ལ་ཆེ་ཆུང་ མ་ངེས་པས། 
གོང་ ྦ 

༢ བཅུ་མློང་བྱེད་དཾ། །ཞེས་བདྲད་ཅི་སྨན་ 

གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཛཾ་བོ་ཧཱས་མིང་ཧྒྱས་བར 'བཤད་པ་དྲི” 

མེད་ཤེལ་འཕྲེང་དྲ་ བོ པཾ།། 

ཀ་ ཀ་ར རྙིང་མའི་དུས། 

ཀ་ཀ་ར གངས་ ཀི་མིང་སྟེ། གཏམ་ཉེས་པའ།| 

ཀ་ཀ ར་ངོ ཁ་ཀ་རི་ཉོབ་པའི་འབབ་བ་ཆོད་། 

མའི་མེང་། ༅་བཅཾས་ འདདྲ་གོ་དུུ་། 

ཧོཾ 

ཞྭབས་མོ་ཝྗངཿ ས་པའི་སྐད་དྲ་གྲྭ་ངོན་ཟེར། དེ་དག 

` ཀ་ཀ་ལེ་ 

ཀ་ཀེ་ལ། 

ཀ།་ ཀ་ལ བ་རིག་ཆེན་པོ། མྲགིན་ནག་ཀྱང་ཟེར་ 
2༤༠5 

` ང་མཉའ་མང་། 

ཀ་ཀཱ་ནི་ _ ཀ་ཡིག། ཿ 

།ཀ་་རཾཾ་ཾིཾ 
༥ འ ཡི 

ཀ་:ཀ་ན་ ཧས གག 

ཀ་་ཀི་ལཱ ཁཱ་བྱག་མ 
¿༩ 

༦ རོ 

པ་ ལཱ༔ྣ ཁུ་བྱག་མག། 

ཀཀི ་ལ་ ཁྱ་ཐུག་༤་ 
ཀཀུ་དན་ གཅོ་བ། 
ཀཀབ༔ ཕིགས་རྟོན། 

བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ ཞི་ངི་བོར་ཤོད་ 

པའི་ཤིང་སྡོང་ཉིག་གི་མིང་། 

ཀཀ་ ཀཀོ་ལ རྫོ་སྨན་ཀཀོ་ཡ་དང་དྲག7 
གི་བྱེ་བྲག་གཅིག་ལའང་འཇུག།| 

ཀ་ཀོ ཏིཀ་ ཧཤཤི་གའམ། ཧ་ཤཾག་ཟེར་པ་སྟེ° 

བྲད ་ལེ་ཀོར་ གྱི་མེང་ | དེང་ཕང “དབྱིན
 

སྐད་ལ་པེལེཊ་ཞྭེས་པའི་རྡ་བྱང་ནག་པ་དེ8 ཟེ | 

ལ་ ཀ་ཀཾ་ལ་པྲཾ བཾ ཙནཔལ།ཨེ་ ལ། ཆང 

ལ་ཀ མུ ཇེང ཟླ་བ་གཙོ་ཉི་ཧྲ། ཟླ་བདི་བྱ༤ རྨ 

མ་ཟེར། བཟང་དྲག་གྲས་དུག་ཆེན་ དཀུའེ་ཡ་གྱེལ, 

ཧེ། ཤེལ་ཕྲེ ཏྨྒ ཝས ཀ་ཀོ་ལ་ཡེས་ཕོ་མེར་ རོ 

བ་ཕེལ། ཞྱེས་པར། ལྕགས་ ཕྲེང་ལས། ཀྭ ཀཀ 

ཀཀརི་ཡ 

གོང་ཁའི་སྐད་དྲྭ་ཀང་ཀ་ར་ཞེས་ཟེར།། ` ཤཱ 

་ཀ་ཀ་རུ་ ཐྲེག་ཕྲིན། 

ྦ ྦ 

ྦ ཀཀྭཏྟཡ་ བྱ་གར་བྱེ་ བྤན་རཱ་དྲག་ཡོ་ུང་གི་ཊིང་  ཧགོ་་ 

ཐཟཛ༦་ ར་ཇི 
, 



ཅང་ཟད་དྲེ་ཡ་ཉེ་རྗེ་ཕ་བསིལ་དྲ་འགྲོ། །ཚ་ཉིང་ 
རུབ་ལ་ཊ་ཇིམ་བསིལ་ད་འཁུཊ། ཞི་མ་དང་། བྲདད་ 
ཆི་བྲིག་ངར། ཀ་ཀོ་ལ་ཨང་དྲ་ཉིང་འྱད་སྟེབས 

ཆེ། ཉེས་དང་། དཀའ་འགྲེལ་ལས། ཀོ་ལ་ 
“ ཟཟང་པོ་མ་ལ་ཨ། ༢།གྲིངབ་ཕན་ཉམས་ལཡམ་ཆྐེ་བ་ 

ཐེ ༡་ཁམ་མ།ཿམང་ཆ་ 8༩༩ཟཿཁལ་ཅལ་ 
རེང་རྒྱད་ཀྲན་དུ་འབྱང་། ` །འདི་ཡངཇ་ཚྩ་ལྔམ་ 
འབྲས་ཁྲ་ཡིན། །གསུངས་སཾ།> །རིགས་དབྱེ་ཨང་། 
དེ་ཉིད་ལས།:ཀོ་ལ།དཀར་སླག་རྒོད་གཡུང་གཉིས། 
དཀར་པོ་རྐྱ་ལ་གང་ཐ་སྲབ། སྲག་པོ་གང་ཐ་ཞབྲ་ 
'ྷམས་སྣམ། ˆ ཀོ་ཁ་ཆུ8།བ་རྔག ་རྨེ ལ་ཙམ། །ར་ 

་ 'མོ་ནག་ཅིང་དཀར་ཐས་གཡོགས། །གང་བའི་ 
_ ཌཚང་ནས་ཕན་ཚནའབྲེས།ཏ ཀདྲི་ཁོ་ག་ཐུར་ཅང་ 

-_ ` ཆད་འྲད། །ཆེ་བྭ་ཧྭ་སཾན་འབསབ་ཤཐ་ཙམ། གགང་ 

བཱ་སྐྱ་ལ་ནཇ་ཤོག་ཅན། འཁྱེས་པ་དད)།ྷེ།མེན་ 
ནས་ཀྱང་དཀར་རྱུག་གཉིས་ཡོང་བས། དཀར་ 
པོ་ཆེ་ལ་ཕགས་པ་མཐག་ །མྨག་པོ་ཆུང་ལ་སྲབྲ། ! 

འདི་གཉིབ་སྨན་ལ་གཏོང་བར་སྦག་པོ་དང་། སློས་ 
ལ་དཀར་པོ་བཟང་ཞེས་ཟེང།ཡང་། དན།ཡལ་དྲི།རེ་ 

གང་བཟང་ལེགས། །སྤོས་མོར་ལས། :བཟང་པོ་ 

ཟཱ་གྲ་ཡབ། ངད་པ་ཀ་ཀོ་ལ། །ཆེ་ཕྱིཆ་སྨོས། ཐྲལ་ 

༡ བའི་ཉེས་པ་མེད། ཅེས་སོ འྲད་དཔེར། ཀ་ཀོ་ 
ཡ་ནི་མི་རན་ཐུལ་གྱོན་འདྲ།ཿ ཞེས་དང་། དྲང་ 
གི་མིང་ལས། ཀ།ཀོ་ལ་ནི་དྲེས་རྡེག་འདྲ།. ཞཱེས་་ 

༦དང་། འྲད་བཤད་ལས། ཀོ་ཝ་མི་ཧན་སེན་མ་ 
༽ ཧྲད། ཉེས་དང་། སྨན་ཆོང་དག་གིས། ཀོ་ལ་ 

༣ 
`. 

'ཀྐདཊཀཿ 
བྱིང་བྱིང་ཐུ་ལུ་འདྲ། ཞཱེས་གསུངས་སོ།།- ¬ 

ཀ།་་ཀ་ལེ་ འོ་མ་མེད་པ་ཉེ། ་ཨྟ།ིང་། 
ཀཀྐྲིལ ནཿམཚན། (མོཾ་ཏགས། ̀ 
ཀཀལ་ ཀི རླབས་འབྲས་ཙན། 5 ཀཀ 
ཀས ་ནི་ མ་ནེ། ཀློསོ་ཡང་ སྣང་ང།” 

ཀ །བ་ གསང་སྐད་ལ་ཀ་ཁ་ནི་སླའ་ཟེར་བ།དང་ 
ཤཿ གེ་ཀ་ཁ་བགས་ཀེེ 'གྲངས་ཐོལྟ་བུ་'ཁའང་ཐེ ཟེར། 

ཨཿ ་ པ་ སློབ་གཉེར་གསར་དུ་བྱེད་མཁན།' 
! ཟླ་གུ་ཤུཀཌའི ༼ཿཁ རཾ 

ཀ།་ ཁེལ་ མ་ ཕྲོང བཙན་སྒན་པོ ནི་བཀའ་ 

ཆེམས་ ་ཀ་ ཁིལ་མ་ 'རྟ་ བུ། [འྫྟ་ ཏའ 

ཀཁུ་ དྲདང་རང་ཁྱང རྔ་མ 
༢ྒཀླ༡༤༠ ་བ་གས་ཅེན་དང་། བོང་མཛོད་དང་ 

ཙྩ'སྐམ་པཾ། སྐེ་ རག ཟེ ས་ག 'ཀྐྱེན། 
ཀ9ང་ མཆན ཁུང། དུ 

ྕ ཀཀབཱཛཾ གཟན་པ། 
ཀ།ཀཾ ཅོཡ། རྒྱ"སྐར་གྱི' སྐེར་ ཐྲ ཞྭ བླབ ག་ར་མ། 

༢༢༤༩ ༣༥༩ 
ཀ༡ཡ་ རེ་མིག་ རྲིམིག། 

ཀྱཡུ་ ཆེན་ པོ། 

ཀདྐ་ ' དུར་བྱོ་རྟེ། ཧྲ༔ྔཐྟཚཱསུ་གནས་པནི་ 
ར་བ་ནི བ་མ ། བཱ 

' ཀངྐཌ གང་རླ་ཅན།- 
ྦ ཀླདཏྲིཀཱ་ པོ་མང་སྟེ། སླྲ་ཤད། 

ཀ།དྐཊུ་- ཆུང་ཕླིབ། 3 

3 ར་བཟོ 



་་”་  `་`ད་"༥"ཀལཡས་འ་ཡའལ་ཡབ་རསས་ཁཡསས་ར་ལ་""བ"འའ སར་བ ང་་འ ལ་ལ སར་ལརར་ཁའ་་ རལ་ཡབའལ་་ཡལང་ 

ཀངྐངཾ ། 

ཀདཏ་ ལག་གདུབ། 
ཀརྨཊང ˆ གཞེརཏ༔། 
ཀད་ར་ བ་ཝང་། 
ཀདལ་ ཀེང་ངས། 

ཀི་ ཏེ་ གཞེར་ཁ། ་ 
ཀདི་རཱ༔ གང་། ` 
ཀདེ་ཏུ་ ཀཏ་རློགས། 
ཀ་མགེ་ ཀ་བའི་མགོ༔ ་ 

ཀྷཧགི་ གཡུའི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། 
རྫོ་ནག་གི་མདོག་ཅན་ནེ། །་ 

ཀ་སྨཾགས་ ཀཱ་ཀ། ཕག་བ་མགུལ་དཀར། 
ཀ་ཅ ཧེན། འུ ཀྭ་ཆ་དང་། གླ་ 

རྫཔ་དང་། དངས་པོ་མྱིའམ། དངོས་ཕྱད་དེ་ནང 

ཕྱིའི་མིང་། ཕྱྱད་ལག་དང་། ཨོ་བྱད། ཡམ་ 
རྒྱགས་དང་དངས་ཆས་ཞེས་པོ། ྡ 

ཀ་ཅན། ཀཁ་བ་ཅན། ཀ'བཔ་ལྔན་པ། 

ཀ་ཅན་བཞེ་ བཀན་བབས་བཞི་སྟེ། རྔོག་ལོ་ཆོས 

ཀྱི་རྡེ་རྗེ། བསཾད་ཞམས་རྒྱལ་མཚན། དེལ་ 

གྱི་མཏུར་དབང་རྡོ་རྗེ། མི་ལ་རས་པ་དང་བཞྙིའེ། | 

ཀ།ཅེ་ ཀ།རྔི། ལྲ'་ར'ཌ་ཕི་ནས་ཐྲན་པའི་ངས་ ྣ 

དཀར་ལོ་སྲབ་བྲ་ཞྙིག། ཀ་ཅི་ཡུག་རེ་ 

ལ་འབ་ཁལ་བྱཧད་ཟེར་བ་ལྭ་བ། ཀཀ ་ 
ཀ་ཅེ་སྟིམ་རས་ སྟེད་ ནཾ པ་ཐྲན་པཞི་རས་ ཤིག ; 

ཀ།ཅེ་ལི་ ཀ་ཅེ་ལི། ཟས་སུ་ཇང་བའི་རྫེ་ཆོད 

ཀྱི་ཅ་བ་དང་། མི་ཏོག་གཅིག་ལནང་འཇུག 
ཀ་ལག ཆོས་རྒྱལ་མངའ་བདག་ཁྲི་རཝ་བྱི་ 

ཀྩཉེ་འི་ཡུལ། 

“ དུས་སུ་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་སྐ་བ'དཔལ་ཊེགས་དང་། 

° ལྷོག་རེ་ཀླཉི་གྱལ་མཚན'དང་། ཞུང་ཨེ་ཤེས་རྡེ་ཡ་ 

མོགས་པས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བརྟན་རྟམས་སྐད་”'" 

གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་སྡེ་སྟོད་པོ་”་ 

པར་འགྱར་ཕྱག་མི་འདྲ་བ་སེགས་ཀྱི་ཕྲེལ་གཏོད་ ” 
-པང་མཛད་པས་སྐ་ཅེག་ཉེང་གསུམ།'ཞེས་བོད་ལ་་”' 

ཨངཔ་མུ་གྲགས་སཾ། ། 
ཀ་ཆ་ ཀ་ཅ་སྟེ། ནར་མྱིའི"མིང་། 

ཀ། ཆ་ཊུ་་ སྡོད་གནས་རྩའི་རྱིལ་བྲ། 
ཀ་ཆེ་ ་ གོས་རིཌ་ཁ་ཆ་དཀར་པ་ཕགས། 

ཀ་ཆེན་བཞི ཀ་བ་ཆེན་པོ་བྟའེ་དང་། ཡང།མར་ 

པ་ལོཙཱའི་སློབ་མ་བཞྙི་ནི། རྔོག་ལོ་ 

ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། གུང་ཐྲང་མི་ལ་རས་པ། མཚར་སྟོན་ , 

དབང་ཕྱག །བཕེད་ཞམས་རྒྱལ་མཚན་དང་བརི་ འྲ། 

ཀ་ཆུག" དེ་སྟར་བྱེད་དང་། ཀ་ཆུག་མཛོད། 

༤༨ ˆ ¬ 

གང་འདྲ་བྱེད། ་ 

ཀ་གཉིས། བ་རོག་གམ། ཕ་རོག ། 

ཀཉ་ ཁྐད་པ་དང་། ་ཆང་དང། སེངས་པ། 

ཀྱཿཀ། ཇྔག་ ་ 
ཀྭཿཀིནཿ དོར་ཐུར་ཅན། 

ཀཿཉག་པུར ག་པང་ཏེ།ཤེལ་ཕྲེང་ཡས། . ངང་ 
བྱང་རྡོ་རྡེསྲ། ཆི་སྨན་རྒྱལ་པཾ་ག་ཕྲང་ཏེ( 

ཀཉ་ག་པྲར་རྒྱས་ཚད་སེ། །ཞེས་སེགས་གསུངས། 
` ཀ༡ངྲ* ˆ ཤཱིང་ཚ། སྨན་སྟ། 

་ཀ༡ནཱིི ནཡ སྟང་ལྡན།༡ ` ཟེ 

ཀྱ འི་ཡཱལ། གསལ་བ་འཇིན། 
༦ ˆ 

ˆ 



, ཀཉྩལཾ་ 

ཀ་ཏན 
ཀ་ཏམ་ 
ཀ་ཏམ་བྷ' ཆུ་རྱར་ཏེ། འདབ་ཆཊ་ཤིག་གི་མིང་། 

ཐུག་རམ་པ། བཙུན་མོའི་ཞཁར། 
སྐེད་གྱན། གསལ་འཇེན། 
ཅུང ཟད། 
ཕུད་པ། 

` གོཾ་ཆ་ནང་ཚང་ཅན་དང་། ཕྱལ་ མགོ། 

ཐུག་རམ་པའ། 
ཆུ་སྐྱེས། པད་མ། 

བདེ་སྐྱེ་ཕ། ཤཿ 

ཚངས་པ། ཤཱ 

བ་ལང་། 

མ་བྱ། 

རྲིཾབ་པ། 

ཝྡི་མིག། 
ཆེ་ལང་། ྦ 

ཙ།བ་དང་། ཅ་བ་མོ་རྟེ། ཟན་ ་ 
ཆང་ཅ་བ་མོ་ལྟ་བུ། 

གསང་སྐད་དྭ་ཨ་མ།ལཞོ། 
ཉ་ཞེག་གི་མིང་། ད 

མིག་སྨན་གྱི་རྩ་ཉིག ` ཀྭཏཀ་དང་ 
སྦང་གིས་མིག་སྨན་བྱས་ན་མིག་ཞད་ 
ཐམས་ཅད་སྤེལ་ཐརཿབྱེད་དེ། ! 

རས་དཀར་པ་ཞེག་གི་མིང་། ༣ 
ཇི་ཙམ། ག་ཆོད། 

ཀཏའི་བུ་ ཀཱཏཱ་ཨ་ན། 
ཀ་ཏའི་བུ་མེ ཀཱ་ཏཡནྲི། ཨུ་མ། 

༩ བར་ 

ཀཏ་ཡ་ན ཧཤོག་ཅན། ¬ 

ཀཏར་ མེ་ཏག་ཅིག། 
ཀ་ཏར༔ ཇི་ཙམ། ག་ཆོད། 

ཀ་ར རྩེང་སྲིག ། 
ཀཏ་ལ། བ་དན། 
ཀཏྲཝི་ ཙོམ་བེད་དང་། རི་དྭགས་ཀུ་ 

རང་གཞི་མིང་། 

ཀརྔྨར་ ཀ་བཐངར། 
ཀྲཿར་ཇག ཟླ་བ། 

ཀྤཾརཾ ག་བུར། 

ཀཧཊཀ རི་ཞར་པ། 
པལ ཆེམ 
ཇེ $ རོ ནམ་གྲ་སྐེས། 

ཀཏྱ ཅྱིཏྭ་ ཆེད་དགའ་དང་། རེ་དགའ། 
ཀ།ཏའི་བུ' འཁར་ལྔ་སྡེའི'ཨ་གྱལ། 
ཀཏའི་བུ་མོ་ དབང་ཕྱག་གི་བཙན་མོ་ཨྲ་མ། 
ཀྐ ཏྲག ཐབས་ཟད་པའི་དན། 

ཀཏྨཱསཾཧྲཿ ཚ་སྔམ། 
ཀ། བརྟེན ; སུཏྤ་ཀཿགྲདང་མ། 

ཀཏེར ཀཏཾར། ཀཁོར། ཟངས་རག 

ཕགས་ཀ'གཞང་པ། 
ཀ།ཊུ་ དྲ་བ་རྟེ། . གོས་དྲ་བ་ལྟ་བྲ། 

དྲས་པ་དང་། ཆོད་པ། 

ཀ་ཊ ༩; ཀྱབར་ཧོཕ་དང་། བགེ་བ་དང་། 
 སྟ་ཤ་དང་། ཕྱམ་གྱི་མྱཾ་རྟེན། 

ཀཀ ཐུངས། དམག་དཔང་དང་། ལག་གདུབ 



„+ | 

1 
་ འམ 

ཀཿ 

བྱ་བེད་ཅན་ ་ རི རེ་ རེ་སྟེདཌ་ ྱི་ཕྐ 

ཡཿ ཊུ བབ་པ སྐོན། ° ཡུ ”=ཊུ 

ཀཊཀེ་ ཀཊཀཾ། ་ཉིན་ན་མིང་། ༢ 9 

ཀཊ་ཀཱན་ འོ ཊོལ་ཅན། ཌ༩་༩རེ ར་ཊ ཊུ 

ལྷས *ཞམ་བཿཧེ་གསིང་གནན་བསྲི་ག 

ཀ་ཌ་ 

ཀཊཀཏིལཾ་ ̂ ཡུངཔ་ དམར། ” 

ཀཏེ བས་ཏེ། གོས་དྲོས་ལྟ་བུ་དང་། ” 
བཏུབས་དང་། ”དྲཔྲ། ལཾ 

6 ཀྭ་ཏར། སྟོད་གཉོང་པ། ༡ 

ཁཿ པྱ སྣ ་ 

ཀཊཱཏན་ ལུས་རྦུལ་པོ། 
ཀི 
ཀཊུ་བཊུ་ 
ཀཊཇ་ 
ཀཏཇཿ 
སྲ 
ཀ།ཊུ་སྭ 
ཀཊཀྟ༔ྩཾ་ཾ 
ཀཊྣད་ 
ཀུཏཀཾ། 
ཀ།ཊཾ 
”།ཊི 

(° 

༩ ཀྱེ་གྲོང ཁྱིར ཉི་ག་ ་ཡའཾ།ཿ 

སླིབ་རྟེན། ་ཌཏྟ།' 

འབྲུག་སྦ་བྲྭ འི་ ད་མ ལྲད་ཁིགས། 

ྷྲ་ 
ར་ཊ 

བཅད་སྐེས། ° 

ཤར་མ ་ ”ཊཱ།། 

གལ ོི་ ཟུར་ མིག དཱ 

ཤིང་ དམང། ཅཱ ཌྷ ཕེ 

ཆ་ཝ་མོཿ རེར ̀ ་ཟངས། ་] 

ཨྒིག་པ།༢་༩ར་ཌ༩༢ །ཇྭ་ཌཊཊ་ཊཁ 

མྐ་རགས་དང་། 
=÷ ཡི དང་། བན་ འབྱིན། ཤི 

༡ ཤར་ཐཱ། ཾ 

ཆྙེད་འཇིན། 
ཉོདཔ་དངན་ དེར་ཁྱིས་དང་། པི་པི་ལིང་། 

རླ 

མི་ཞེ ་པ། བཅུད། 

སྐེད་པ་དང་། འ ྒ 

ཀཊོརི་ 
ཀ ཤྭ་ 

ཀཐ་ 

༦ ཌ་ 

༧2025:4 -5" 8 

༠. ༣༣ 
ˆ< 

' /02 /62 ¿62 | 
“ 

བྲད ་པ།¦/ ¥ ཿྭ ཧུ 

བླ་བཾ'ཌཿ 
འུ ཀ¡ ༠༤༧ 

སྒྱོགས། ཆཉེ་ཌཿ "® 3 [༡༥ 

༨ ཟེ བར ཧའ ལ་ ༠ ༦ེ༽ རེས 

ཅ་དང་། ཆ་རམ། ཅ་ཕྱཧང་ 

ཇི་ལྟའམ། ཇ་ལྟར། ༢" 

ཁམ་འབྲས་ཤིག་གི་མེང་། × ཙི 

གཏམ་གྱྱུད། ¬~ ༡  ྣ 

ཅི་སྟེ། ':9' 5 

,ཅི'ཕྱིརཿདང་།>ཅ་སླད། ` ” 

སཕློག་པ། 223 ང 

-,:ཆབ་ཤོག། > 

ས་ཞྭ རིབླན བོ ཞིག་སྟེ། དེ་སྭ་ཧི ཧཱི 

* ཀྭཞ་ཇེ“་ཟེར་བཞིཌ)དགོན་པ་ བཉེངསོ།། 

ཤོའི ༩ སྲག ོ་ 

° ཡིག ལྟ་ བ། 

ཀཿཐོག ° 

པོར་དང་ཉེ་ཐར་ཀ་ཐོག།ཅེས་པའི་གནས་དགོན་ ̂  
ཉིག་ཀྱང་ཡོད་ཟེར། 

ཚ་ཚ བེ ཅོ 

:འགཿཐྲོག་རི་ག་འཇིན་ཆེན་པ་རྟེང་བ* 

མོགས་ཏེ། འབྲི་རྫའི་འགྲམ་དྲྭ་སྤད་” 

ཨཿ ༩ ༡༡ ཁྲ 

ཀ་ཌ་ཡ༔་ ཞྱཾགསཾ། ར་ཊ ཆབྱ་ཝཊ། 



ཀ་ཌརཿ 

ཀ།་ཌརཿ. ཧྱཾ་མོ་དང་། འགྲོ་ཆིང་། 

ཀ་ཌལཱ༔ བྱོ་མོ་སྟེ། རྫའེ་སྣོད་དང་སྲེ་ཕག 
_ ཕགས་ལནང་འཇུག་གོ ། 

ཀཿ ; རྡེ་ཟྡེ། ཙབ་བྱའི་ ནོན 
ཀ་ཌི་ སྲ་བརྐྱང་། 

ཀ་ཇིཿིར༔ ཧས་འཐྲིགས་ཏེ་ལོ་གམ 'ནཔ་ 

; འཁྲིགས་ པར་བརྟེན་པ་ལ་ཟེར། ° 

ཀ་ཏར པ་མོ། ྦ 

ཀད་ གང་གི་ཆེ། ་ 
ཀ་དག་ ཨདི། ཨཱདི་སུ། །ཨཏྲནུདན། ཁ་ 

ར་བ 
ཞ་ར པའམ། གདད་ནས་དག་པ་ 

སེ ངོ་བོ་ཀ་དག་རང་ བཅིན 'ཝྦུན་གྱིས་ གྲབ་པཞི་ 

འདུས་མ་བྱས་དང་སྟཾང་ཉིད་དེ་རྙིང་མཞི་ ལྟ པཱི 
མིང་ དྭའང་ང་། 

མ། དྭ ངོན, ལྲས་ཧན། ལབ་ ཉེན་ པ། 

ཀ་དམ་ བ། པཞཱ། །ཧྭ་ ལི། :།ད་མ། པུཏུ། 

ཁྭ་དྲམ་ཁྲན་པྲེ་ཏག ཧིང་རྔོང་ཐེ་ 

བྲག་གི་མིང་ | ཆཚོགས་ ཆུན ཏེ་ ཟེལ ལ་འད ཟི པ་ 

དང་། དུག་མོ་ཧུང་དང་། ཆྱ་རྐྱར་དང་། ་བྱ་ 

མྲིང་རིལ་དང་། 

དམ་པ་ཉེས་ཏེ། 

` པ་དང་། 

ཀ་དམ་ པ་ ཅན་ སྨིན་གྱི་མིཇ་། ྦ 

ཀ་དམ་བུ་གའི་མེ་ཏེག ཤིང་ཁ་ཐ་ཤི་ཉེ། མ 
ལ་བྲི་བི་ཧེའེ་ཨེ་ཏིག་ཡུ་ཚེཝ་ཧྲེ། ཌེཕ་ཞུ་མ 

འབྱེད་ འགྲེལ་པར་ བར་པ ་པྭཾ། ། 

སླའི་རྩི་མ་ལས། མ་ཡང་ཀ" 

ཐྲར་ཆོག་ཀ་དམ་པ་ང་བརྗོད་ 

ཀ།་དྲ་ཀཾ 

ཀ་དཱའི 
ཞྲདས་པ། 

ཀྐ་ཿསཿ ཆུ་ཀྐང་དང་། ཤིང་ཆོཌ་ཅན་ལ་ཟེར། 

ཀ་ད་ཡ ཞཇུངས་པའམ། ཕེརང་སྟ། 

ཀ་དར་ བད་སྙད་དུ་ཕོག་ལེ། 
ཀ་དར་ ཀ་དངར་བྱེས་བམ། ཅང་པ་བྱོས། 
ཀ་ང་རཿ་ ཅང་འྲད་མ། 

ཀདྱྨརཿ ཉཧེར་བདག་ངན་བ། 
ཀདྨརནཾ་ འཇུངས་པའམ། སེར་སྟ། 
ཀདྨདརི་ འཇུངས་པ། ྦ ] 

ཀདདུཧ་ ཀ་དང་ང་ཧ། ཀ་དམ་པའི་མེ་ཏོག་ 
ཀདལི་ ངྐྱ་ཤིང'ཌ༩་ཌ་། 
ཀད་ལི ` རཆུའ་བསྙེད། 
ཀ་ད་ ནམ་ཞིག །ནམ་གྱི་ཆ། ངེ་ན་གཞ། 

ཀ་ད་པེ་ བླར་ཡྲབཁང་ཁ༩༩ མདད 
ཀ་དཅེཏཾ་ ཇི་ལྟར་ཡང་། ˆ 

ཀ་དལི་ བླ་རྩན། 
ཀ།་དྭསི་ གཞུར་ཡང་། `° 

ཀ་དྲམ་ འདམ། 

ཀངྩཾརཾ་ངཾང་ཌྷ་ས་ཞ་བངས། 

ཀ་དད༣ ཁ་དིར་ཏེ། ཤིང་སེང་ཝེང་། 
ཀ་དེར་ ཤིང་ཉིག་གི་མེང་། ° 
ཀངྟི་ ནར་མའམ། ནམ་དྲ། 
ཀ་དཱ་རི་ བླ་ཅིའི་ཟུང་ཆྲག་སྟིང་། 

ཀྭདཱཏཱ„ 5 ཧཱང་ཐཱ 
ཀ་དྲཱ གཟར་བྲ། ི 

འ༠ ཀཱརབེཡ། ཀླུའི་མིང་ སྟེ།. ཐྔོན་དྲང 



ཀ་སྲེ་ 
སྲོང་གི་ཆུང་མ་ཀ་དྲྭ་ཞེཕ་བྱ་བ་ལས་སྙེས། 

ཀ།་སྡེ་ གའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ཀ་ཁ་ག་ང་བཉིའོ། 
༤ ༤༤ 

སྐར་ཅིས་པས་མང་གི་རེམ་ཆེང་། 

ལ་ཀ་སྡེ་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། ཆུ་སྲིན་དྲྭ་ཀ་ཕྲེ་ 

ལུགས་འབྱང་ཟེར་ན། ཆུ་སྲིན་ཤྱེ་ཁྱིམ་གྱ་ཨང་ག་ 

རམ་པ་བཞིན་འང་བའི་དན་ན། །ཀྭ་ལི་ཕུམ་ཧུ་ལ 

སྡེ་ཚན་ཕྱེད་དང་བརྒྱད་ཡོད་པའི”དང་པ་ར་བྲ། 

ཀོ ༈ ལེ་བ། 
ཀཌཀ་། ཀ7ཏ། ཁཌཔ། ཉནི་བྱེ་ཟྲག་ཟུས་ 

མཁན་མང་། 

ཀ༩ཌདྷར: རྩིང་པཾ་མེད་པ། 

ཀ།ཌན་ རཀྐྱེ་རྫོགས་ཤྱེད་པ། འཁྲུགས་པ། 

ཀཌཔ་ ཤིང་འབྲས་ཤཾག 
པབ རེ འཆེམ་དདེག། 
ཀ༩ཌརཿ༔ དམར་པོ། 

གལ ཅར་ཆིག་གས། རགྷ་སེན་ཡེ 
ཀཌར་ དམང་སེང། ྦ 

ཀ།ཌ་བར ཡུས། 
གྲན་ སྤེས་པ། ཨ་ར་དྲ་བའི་ཤེ་ཝཾ་ 

ལྗོངས་ག་ལིཕཞེས་པའི་གྲང་ཁྱེང 

གྱེ་མེར། དེར་རྟོན་པ་ཨེཤཱས་ཆུ་རྒན་ཆང་དུ་ 

བསྒརང'་བར་མཇཛད། 

ཀ་ནན་ ཨི་སེར་ཨིལ་ཡམ་ཨ་ཧུ་ད་པའི་མི་བྱད 
ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས། ཧྒྱ"གར་ནས་ནྭ་བ་རྒྱ་ 

མཆོ་གཞ་ཧེ་སྟ་ཟིག་ཤིཞང་བདའཞོ། །བླའིཟེ་ 
ཊན'ཡང་ཟེར། > ཟང 

ཀན་ཉེན། 

ཀནཀཏེརམལི རིན་པོ་ཆེ་སྟེ། དེ་ལ་ངི གཉོ 

གསུམ་ཡད་ པའི་ འི་གཅི།ཀ་གི་ཡིང་། གསེར 

གྱི་ཞོད་ཅན། དབྱིབས་ཤིག་ཤི་འབྲམ་བྲ་དང་། 

ཚད་ཕོར་གསུམ་ཤི་ཚད་དྭ་བྱང་བ། ཆེ་ཚད་མཐྲེ་ 
བོང་གཉིས་འགྱར།'ཙམ་ཡོད་པ'་དང།། རེན་བཐང་ 

དྲངལ།་དང་རྗེ་བའ། འདི་ལྟར་ཤེལ་ཕྲེང་ལས་པེ། 

ཀ་ནས་དག་པ། སྟཾང་ཉིད། ཙད་ནས་དག་ 
པའམ་ག་མནི་ད ནས་ངོ་བོ་ 

རང་བཞིན།དག་པ། གཞེ་ནས་དག་པའི་དན། 

ཀ་གནམ་།, ཀ་གནམ་པལ། ཀོང་པའི་བྱང་ཤར 

དཤོད་པའི་ཝཡ་ཕྲན་རྙིག་རྟེ་ཀ་གནམ་ 
རྒྱལ།ཤོ"'ལྟ་བུ'དང་'¡ ཁུ་ནྭར་ ་ནམ་ཉེས་པའི་གྲང་ 
དུ། དགེ།་ལུགར།ལའི་དགན་རྙིང་པ་ཞིག་ཡད། 

ཟི ཁ་ན། སྲི་ཆུའི་ཕང་ཀྲན་ན་ཇག 

པན་ཤུལ་ཡད པ་ལ ཉེས་པ་དང་ 

སྐན་དང་། ད་ནི'ཆགས་ཕྫང་བྱེད་དེ་ཀན། ན་རེ 

ཀྭན་ཞེས་མནའ་ཆེག།དང་། དྭལུ། ཧཱརཊ། ཀཀ 

ཀན་ གས་རག་པས། གུང་མཛབ་ལ་ཟེར། 

རཀནཀ པུ"ཤུད་དང', གསེར། 

ཀན་ཀཡུནེ་ གསེར་ཐུབ་རྟེ་༢དས་པའི་ཕངས་ 
རྒྱས་གཉིས་པའི'མཚན་རོ། 

ཀནཀལར་ གསེར་ཐུབ་གོ་ཅར་གྲགས། 

ཀནཀ་ ཞད་ཟེང་འབར་བ་དང་། 
རྭ་ཅན་གསེང་ཟེར་རོ། | 

ཀནཀ་ཌི གར་སླད། 
་ཉིན་ བྲག་ཉ་བ། 

༠ 



ན་ཆ 

ཀ་ཅ རྐས་འཇེག་གི་ཕལ་མྐད་ཡིན་ཞམ་རྩམ། 

ཀནཧན། 
ཀན་ཇཛོམ། ཕལ་སྙད་དུ། མ་རྨོས་པཞི་ལོ་ཏག མཁེ 
ཀན་ཧྭ་ཀུབ་ཇ་ ཀཱཧཀྟབྷ། བྲཾ་སྟད་སྒང་མང། 

དུས་རྒྱ་གང་གྱི་གྲོང་ཁྱང"'ཞྙི་ག'སྟེ། 

གཇཙནྲ། ཁའུ ཌ གསེར། 

བརྗོད། ཀར་ནའི་ཡུལ། གནའ 
དེང་པང། 

ཀ་ནེའུ་ང་ཞེས་གགས་མ།། 

ཀརྟཾ་ནི 
་ཀན་མ་ 
ཀན་རྩ་ 

ཀན་ཅེ་ 

བ་ 

ཀན་ན་ཀ 

རབྷ ཐད 

མཚར་བ། 

དཀྱིལ་མཛུབ། 

དཀིལ་སར་གྱི་འག་ཙ། 

རྒྱ་གར་རྷཾ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཞིག་ 
ལ་ཟེང། 

ཀྭཌི ཅཾ། ཤིང་ཀན་ཙ། 

ཀཉཾིཀ། རྔགས་ལུགས་སུ་དྲིལ་ 
བུའི་མེང་དྲ་གསལ། 

ཡིན་ཞོང་། 

དཔང་བྲག་གམ། གཟར་བྲག ། 

ཁང་བྱེའུ། 

མཆོར་བ། 

རྫགས་ལྡན། རྔཾགས་ལྡན་ཏེ། 
པང་པ་ཧས་ཀི་ཆིབས་རྟ་ལྟ།བྲ། 

འདད་དྲྭགུ། 

ངུ་བྱེད་དང་། 

རྩ་རིགས། 

ཟང་ངང་བའཞི་ 

ཅི ཆོ 

ཁའ ནག། 

ཁུར་སླང་ཅན། 

ཁྲད་དེ། ནགས་ཁྲོད་ལྟ་བྲ། 
བྱས་པའི་ཕུག་པ། 
ཚངས་འཇམམ། 

མུ་ཟེའི་མིང། 

གུང་རེ། མཀུལ་བ། 

གཞན་ཧྭ་མ། 

གཞུན་སྐྱེས་བུ། 

སྱིན་ཏེ། འབྱར་བྱེད། 
མཚན་ཤེས། 

ན་ཆུང་ 

བུ་མ་དགྱེས། བུ་མཾའི་བདག་པོ༔ 

ཀ་ནིབཔ་ཀ། བོར་མོ། 

ཉིབ་མོ། 
ཀནིས་ཀའེ་ཧལ་པོ། ཏཱུ་ངཁྲའམ་ 

ཡང་ན་ཊརང་ཊང་གྱི་རྒྱལ་པས་ 

པལ་ཧ་'དང་ཀགཤིརང་དང་ཛ་ལན་བསགས་ལ་དབང་་ 
ཟེ གླ 

བསྒྱང་'ཞིང་ནང་བསྟན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པར་གྲགས། 

མཐར་བན་དང་། 

མཐྲེའ་ཆུང་དང་། ཧུ་བོ་དང་ 
ཤིན་ཏུ་གཉུན་པ། 
ན་ཆུང་། 

ཆུ་ལྡན། 
ཏྲིག'ཝེ། 

ཀརྣི་ཤཱིཀཿཀ་ བྲཾས་པཾ། 
ཀྱའིནཀ་ མྤཐྲེའུ་ཆུང་། 



ཐའི 
ཤྭ། ཏྐན་ཀཱཿ མཐྲོང་བྱེད་དང། སྐར་མ་ 

ན་ཆུང་མ་ཡའ། 
ཆེ ~ 

ཀན ་ཡ་ ཧཾ་བ། 

ཀཾ ལུན བྲ་ཆུང་། 

ཀནྡི་ཡཱནཱ་ ཧྭ་བོ་ཕོགས་ཤིན་ཏུ་ཆྲང་བ། 
ཤོད གྲུ་གུ། དྲྭ་གུ། ཕཾ་ཡོང་། 

ཧཿ ཆུ'ལྡན། 

ཐ ཀཿ བདི་སེང། 

མང བནཉཞ་མབ་ཅཉན་དྲང་། ཉག་མ་དང་། 

།ཕྲན་ཟེག་ཙམ་དང་། གཟེགས་མ། 

ཀརཿ འཇམས་བྱེད། 

ཀ།ཡ་ གཀནཡ། གནཔ། མདུང་ཉེགི་མིང་། 

ཀརཊ་ཀ་ར་ རྫ་སྨན་ཀཌྟཀཱ'རིཞི་མིང་། རིགས་ 

ཕྡན་མ་ཡུལ་འཁར་རྐྱེབ། སྟག་ལྡན། 
ཆེ་ལྡན། ཆེ་ར་མ་ཅན། རྩུབ་མོའི་ 

རེག་བ། ཕྱེགས་མེད་མ། རྐལ་བྱེད། ཅེས་ཕོགས་ 

གང་དྲ་གསལ་ལོ། ུ 

ཀ།ར་ ཕབ། 

ཏི གྲི་བ།དང་། མགྲེན་པ་དང་། 

མགུར་རམ་ མགུལ་བ་དང་། ཨོལ་སྟེ། 
ཀཀ ཆརཔ ° ༢ " 

ཧཱཿ མགྲན་རྒྱན། 

༡་”1ངམབ། ° མ ལ་' 

ཀྭདཱམཁ'ཿ ཐལ་མདུན། ཟབུལ་བུ་ཞད་བ། 

ཀ།ངཌྷཐཱ་རཊ་ མགུལ་རྒྱན། 

ཀྭིརབ་ ང་ར་ཅན། 
ཀྟཏཿ ཞལ་གསུངས། 

༤ མ་ས - ་་ྒ༥་-* ༣ ༢ྕ༢:་:་༅ ལ་འ ༢༡༠༅་ལ་=- ˆ "༤༦ ༣" =: ༤༤ ོ༧-༢ལ-ར ༡༤ 

ཀདྟཀརཾ། 
་།་ རྟབས'དང་། མདའ། 

ཀཾཌཿ མེ་མདའི་མདེའ་དང་། སྡཾང་པོ། 

ཀ།རཀ་ ཁབ་ཅེ་དང་། དུམ་པ་དང་། 

ཆེ་ང་མ་དང་། ཡས་སྐྱེ་སྡེ། 

ཀཿརཀཿ ཇོན་སྨན་ཆེར་མ་ཅན།] 

ཀངཀརི་ བཔ་ 

ཡལ་ཕྲན་སྨན་རེགས་ཤིག་སྟེ། ཤེལ 
པཕྲེང་ལས། བོད་སྐད་དུ། ཆེར་མ་བྱེད་པའ། ། 

སྨན་གྱི་བྱིངས་ལས། ཀཁཀར་མངར་ཁ་རུང་ཟད་ 

ཱ རར 
ཚ། འབྲས་བུ་མངར་སྐྱར་ཞུ་རྗེས་རས་དང་མཚུངས། 

ཆརྐུང་ཚད་ལྔན་དང་བད་ཀྭན་སྐྱ་བོསེལ། །མཆག 

ཏཱ་གླྭ་བའི་ནད་རེམས་ཀྲན་ལ་ཕན། །རགཔས་སྨིན་ 

འབྲས་བྲའི་ཁཌས་འཇམ་འཁྲགས་སེལ། །ཆེག་ 

ཐང་ཏང་པ་ཡན་ཏན་ ཀུན་དང་ལྔན། 
,།ཤེས་དང་། 

བདད་ཅི་ཕྲེང་བར། ¡ཀརཀ་ངིའི་ཅ་བ་ཁ། ། 

ཤིང་ཉི་ཅུང་ཟད་མངར་ཁ་ལ། །ཕགས་པ་ཚ་བཞི 

ཉད་དང་བཅས། །འབྲཔ་བ་སྔང་ཅིའི་ངོ་དང་ 

མཚུངས། །ལོ་མ་ཁ་བས་མྲཁིས་པ་སེལ། །ཙ་རོང་ 

ཤུན་འབྲམ་རླང་ཚད་འཇོམཔ། 

གྲོགས་དང་རྡེབས། །འཇམ་པས་གློ་རུུང་འཇམ་ 

འཁུགས་སེལ། །ཞེས་དང་། པདུད་ཅི་རྫིང་བུར་ 

ཀརཆཀརེ་མངར་ཉེང་ཚ། 

|པེ་པི་ལིང་གི་ 

།ཁུས་རྗེས་མངར་སྐྱང་ 

ཆརུང་ཚད་སེལ། །འཇམ་བསེལ་དྲ་བཞི་ནྭས་པ་ལྔན། 

ཉེས་དང་། །ལྕགས་ཕྲེང་ལས། །ཀརྫ་ཀ་རི་དེ་ 

དང་འདྲ་རྟི་མཆོག་ཏུ་བད་ཀྭན་བེལ། །རྔེན་དྭ་མླེ་ 
ཧེས་བཤད་ཞས་དེ་ཇྗེས་འདི་་བཤད་པས་སྨེ་ཏེས་དེ་ 

༅ 

+ 



ཀཿཀརི་ 
ˆ 

དང་འྲད་སྟེ། ཞེས་མོ། །མིང་། བུ་ཀྲི། རྟག་ 
ཆེར། སུ་ཕུ་ཏཀ །འདྲེ་ཆེར། པིད་གིག །མཁྲིས་མ། 
རྨ་ཤི། རེག་བྱ་མ། བྱ་གོ། སྟག་ལྔན་ནམ། 
རྙག་ཆེར་བྱེད་པ། སྲ་ཙོད་ནི། རབ་ཏུ་སྐལ་བྱེད་ 
མ། ཀུ་ཡ རིགས་ཅན་ཞ། ཁུདྲ། ཕྲན་ཆེག་ 

མ། དྭ་སླར། རེག་དཀའ་མ། རཏིཀ །ཡུལ་ 
སྐེས་མ། དྲོཧཏཾ། ཆེ་ལྔན་མའཾ། །འཁྱངས་དཔེར། 
གརན་ཀ་རི་ཉེས་བྱ་བ། །ཕྲིབ་ཀྱི་ནགས་རེ་ལས་རྐེ' 
ཅྙིང།། །རྫེང་བུ་སེ་བ།་གཞུན་ཧྭ་འདྲ། །མེ་ཏོག་ 
དཀར་སེར་མདངས་དང་ཝན། །འབྲས་བུ་དམར་ 
པཾ་སྔུངས་ཞས་རྐྱེས། །ལེ་རྔོང་ཆེར་མའ་བ་རྨ།ཅན། 

ཁོང་རྟེང་ར་ནི་མངར་ལ་མ། །ཞེས་པ་ལྟར་ 
ཡངས་གྲགས་མེ། །ཞེས་གསུངས་སེ། ། 

ཀརཀར་ ཀརྟ་ཁྲ་ར 
དཀར་པོ་ཡེན'པར་སུམ་པ་མཁན་ 

པས་གསུངས་སེཾ། ། 

ཀ།ཏྩ༔ནཾ་ བཙུག་ཤེང་། 

ཆེར་མ་བྱེད་དེ་། 

ོང 

རཧི་་ 
ཀཿྨརལ་ཀཱ་ མེད་པ། 
ཀཿཤ་ཁ་ དྭང་ཆེར་མ་༠ཅན། 

མྭ་ཌཤ་ཁ་ དུང་ཆེང་མ་ཅན་ནམ། དུང་རྭ་ 
ཅན་ཟེར་ཏི། དུང་གི་ཕྱི་ལ"* 

གཟུགས མོ་བྱེ་ཐུར་འྲད་བཞི་དུང་གི་ཆེར་མས་ཁྱབ 
པ་ཉེག་འབྱང་བར། ཤེལ་འཕྲེང་ལར།གསུངས།། 

ཟ་5 རྔིག་པ། 
༤༢ རེ 

ད་ར ཆཚཐཟའཔུ་་ 

_ ཀཿེ་ཀ་ར། ཁི ཁཱ ྦ 
ཀརོཀཿ༔ བག་ཕྱེ། 
ཀེ ཤཾ་ རྩེ་མ། 
ཀཆི་ཀ་ར་ དང་གའི་ཤིང་གི་མིང་ཉེ། ཤེལ་ 

ཕྲེང་ལས། དེང་གས་མཆིན་ནད 

སེལ་ཉིང་འཇམ་པར་འཁུ། །ཞེས་པར། ལྕགས་ 

ཕྲེང་ལས། ད་ང་ག་ཚ་ལ་དྲོད་སྐྱེད་ལྩི་བའི་མཆོག། 
ཅེས་དང་། བདྲད་ཆི་ཁྲག་པར། དང་ག་ཆ་སྩོམ་ 

བག་ཙམ་རླན་པས་འཁྤ། 

ཡན་ལག་སླངས་པ་བེལ། །ཞེམ་དང་། རངང་བྱང 

པས། དང་བག་རུུག་པོས་སྱོང་བང་བྲེད། །དཾང་ 
གའི་ཤིང་གིས་དྭག་ལ་ཕན། །ཉེས་གསུངས་མོ། ། 
མིང་། ཀྷརཾ་ཀྭ་ར། ཤམཀར། ཉཤཀར། 

ཤང་ཞ །ཡང། འཛྲིབླི།། ཆྱ་ཡིང་ཞེ་ 
རྱྱལ་པ་རྣམས་ཟེར། འཁྲུངས་དཔེར། སྨན་མཚཆོག་ 

དང་ག་ཞེས་བྱ་བ། །དབེན་ལ་དྲཾེད་ཆེའི་ས་ལས་ 
སྐྱེ། །ལོ་མ་མེ་ཏོག་ཆེ་བ་ཝལ། 

།མཉེས་པའི་ཁཱ་བས་ 

།རང་ཉད་ཤེང་ 
གཉན་ལ་འཁྲལ་རྐྱེས། །འབྲས་བྲ་ཞོང་ཀ་ཁྲག་ 
བརྒྱངས་འདྲ། །རེ་ནེ་མངར་ལ་ཨིད་ཙམ་ཚ། །རྔང 
གི་ཧྭས་པས་ཞད་ནམས་སློང་། [ཉེས་པའི་གང་ 

བུ་སླུག་པ འ་ཞང་དྲྭ་ཆེགཔ་མཚམས་རེར་འབྲས་བུ་ 

དཀར་པ་འད་ཅན་རེ་ཡོད་པ་དེ་གཏོང་བ་ཨིན། 
བྲང་ཏེ་པས། །དཾང་གཞི་ཆིགས་པ་རེ་རེའི་བར། 
བྱིས་པ་ཁླུ་བྱེད་རེ་རེ་ཡོད། |།མཆན་དྭག་རོང་བའ་ 

གསང་སྨན་ཡེན། གསུངས། འདྲ'དཔེར། དང་ག་ 
མི་བྱཧཌ་ཏཌ་འགྲེང་ཞྲད། །ཞེས་དང་འདྲ་ཡིག་དྲ། 
ད་ང་ག་ཁུག་རྒྱ་ཞག་པོ་འདྲ། ཞེས་གསུངས་པོ།། 



ཀཌཾ རཿ 

ཀཾ རྲི མདའ་པ། 

ཀར གཡན་བྱེད། འཕྱུ་མ་འ ཕྲུག། 

༡༦ ཟར 
ཀཿ ལ་བ་ལ 
ཀ།་པ་ དང་པ། གླགས་བམ་ཁཀ་པ། པ་ཏ 

ཀ་པ། ལའུ་ཚང་ཀ་པ་ལྟ་བུ། ཀ་པ་གཞུན་ 

པ་ཆོ ཉོན་དང་རྟ་ཐྭ་བདག་ཟླ་ཅན་ལའང་འཇུག། 
ཀ་པ་རྭི བླ'་ཚུགས། 

ཀ་ཡཱ་ལ་ བྲེད་པ། 

` ཀ།་ "༩ ཀ་ ཟང ཡང་གྲབ་ཆེན།་ཀ་པ་ལ་ 

ཀཱ་ལྟ་བུ་བདག་སླང་འཇུག | 

ཀ།་ཝཱཊུཿ གླེགས་བུ། ཟྒོ་གཏན་མེད་པ། 
ཀ་ཝཱཊཱཾ་ི སླེ་བླེགས། རྒནི་ཨི་ཤིང་ལྟ་བུ་ 
ཀ་ཤུཔུཊཾ་ རྒེ' འཕར། རླེ རི མང་པ་ཡད་ 

པང་ཟེར། ལྭ 

ཀྭཝཱ་ཡེཀ ཕྱེང'་པའམ། འཕྱེང་པ། 

ཀླ་་ཡཾ དཔལ་མ། 

ཀྭྭལ་ ཀདལེ་དང་། ཇ་རིལ་དང།། 

བདེ་སྐྱེང་སྟི་བྲད་པའ་མིང། 
ཀཔེཿལ་ སྲེག་པའམ། གོང་མ་སྲེག། 
ཀཔཏ་ ཕྱན་དང་། སྲིན་ཡང་ཟེར། ཐང་ 

ཆུ་དང་ཀཾ་བ་བཅོས་པནི་ཉིང།བུ” 

སྟི། འབྱར་བྱེད་ཅིག་གེ །སྦིན། 
ཀ།་པེ་ཏཱན་ ཆ་འབུང་སྟོད་ལྡན་ཉེས་ཏེ། ཨ་ 

རའི་མྲེང་། 

༡༢ ཀཔེད། 
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཐལ 

བཞུཌ་པའ་དུས་སུ་རྒྱ་གར་རྩེ་ཕྱགས་ཀྲི* 

རྒྱལ་པོ་ཞིག'སྟ། རང་ཉིད་འཇག་རྟེན་ཤྱི་རྒྱལ་པཾ” 

ཀ་པེན་ 

! ཆེན་པཾ་ཞིག་ཡིན་སྣམ་ནས་ང་རྐྱལ་བྱེད་རྐབས་ཕུ། 

སྟན'པས་དེའི་ཕྱེམས་པ་བཅག་སྟེ་མབྲར་རབ་ཏྲྭ་* 

བྱང་ཞིང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐྲབ་པ་ཡེན་ཞོ། ! 

'ཀ་པེན་ད་ ཀ་པྲིར་ཀ། བའ་རིགས་ཞིག་གི 
མིང་ང་། 

ཀ།པེདཱ༔ མླེའའི་གནབ། 
ཀ་པ་ལ་ མེང་སྐ་དང།། ཨ་གརང། 

ཀ་པི་ལ་མུ་ནེ ཆ་མོ་གདཱའི'ཉེ་འགྲམ་དྲ གནབ་ 
༤༽ 

པའ་བྲམ་ ེ  ་རེག་བྱེད ལ་མཁམ་ . 

པའི་དྲང་སྲང་མེར་སྐའི་མེང་ངོ་།། 

ཀ་པི་ཝཱ་ ཆོ 

3༢ རཆཅ ༨ ་ 
ཀཡུཏ་ མཚམས་མེད་ཉེས་གཅཙད་ཀྱི་གནས 

ཏེ། གནའ་དུས་རྒྱ་ཤེར་གྱི་ལུགརཿ 
སྲེལ་དུ་མླེས་བྲ་དམ་པས་ལག་གཡེམས་སྱད་པ་དང་1 

ཕས་བུ་མང་ལེག་གཡེམས་རམྱད་པ་ཕོགས་མཐམས 

མེད་ལས་བསགས་མཁན་ཉམས་ལ་གསན་སྲེག་བྱེད་ 
པའི་ཁང་པར་བརོོད་ད། ། 

ཀཔི ཟབའདོང། ཅེན་ར། 

ཀཔེད་ _ ཤིང་ཀ་པེ་ཏྲབ། སླར་རྩི། ཁཿ 

འབྲས་ཅན། དངེ ་ཕལ། མོ་ 

ཉམས་བྱེད་ཟེར། 



ཀ་དཔེ་ 

ཀ་དཔེ་ ཀ་ཁ་ཕེགས་ཀྱི་དཔེ། མ་ཕྱི། 
ཨེ་གེའི་ཅ་བའམ་གཞི་ལྟ་བྲའོ།། 

ཀ་པོ་ཏ ཕུག་རེན་དང་། ཁུར་ཚོད་དེ་ 
བླེ སྨན་རྩ་ཞེག། 
༧ ༤༨ 

ཀ་པཏཿ བྱ་བྲ་བྲ། 
པ་ར 

ˆ 
ཀ།་པ་ལ། མཁཐུར་ཆས། 

ཀ་པ་ལ ཅཾ་ཅེང། ཕྱི་བྲེང་ཏེ་མགོ་ལ་སླ་མེད་ 

པར་ཟེར། མྱི་བ་གཅེར་བྲ། 

འགྲམ་པ། ཀཾ 
ཀཾ” ༩ ་ བད་ཁན་སེལ་བ། 

ཀཾ 
ཀ'ཕོགས་ཕྲེང་བར་རིམ་པས།བརྨེཌ 

པའི་ཐོ་ཡིག་གམ།'དཀར་ཆག་ལྟ་ 
བུ་ལནོ། | 

འའ ༨ ཧོ ༨ ཀཝ ཉལ་འཕང། ཤག་བུ'སྤར་བནཿ: 

ཁ་སྤིན། 
༢ #- བྱ རམ མཿ 'པ །ཁྱིར། ཐཡ་ -་ ་ ཕགས་ཀྱི་གདུང་མ་འདེགས་བྱེད། 
ཀ་བ་རྒད་གཅོད་ བྲག་མྤོས་ཏེ། བློན་པོ་རེ་རལ། 

ལྷོ དཔེ་ཆ་འཇེག་པའི་ཤོ་ཀ་ལི། 
གླེགས་ཤེང་ལྟ་བྲའི་མིང་། 

ཀ་བའི་སྨྱར་བཀད་ ཀ་བའི་བཟོ་བཀོད་པོཌ་ 

ཀ་བ་ལི་ 

ལེགས་པར་རོ།། 
ཀ་ཀྱ། ཕ་མེས་ཀྱི་མཚན་ཆྭ་མཆོད་པ་ལའོ།། 
ཀ་པི་ སྙན'་ངའག་དང་། ཆེགས་བཅད་། 
ཀ་པ སྩན་ངག་མཁན་དང་། ཉི་མ། 

མཁམ་པ། གཟའ་པ་པངས། 

༡3 ཀ་བེད་ཆེ་བ། 

ཀབྱེང་ རྩན་ཆིག་དང་ཅོམ། 
ཀ་བུ་ལཾ་ དི་ཟའི་ཧྱལ་པོ་ཉེག་གི་མིང་། 
ཀ་པེད་ཆེ་བ་ ཀྭ་བ་ཆེ་བ་ཕ་རིགས་ཏེ། མིང་། 

ཀྭ་བེད། ཁཌཀྭ། སྨིང་ཅི། འཁྲུ 
གཅོད་གཅོ བ། ཆག་ཚད་ཀུ་བ་ཟེར། འཁུངས་ 
དཔེར། ཀ་པེད་ཅེས་བྱའི་འབྲས་མཆག་ནི། ཡོ་མ་ 

།རྔེང་པེ་རིང་ལ་ཡལ་ག་ 

མང་། །མེ་ཏག་དཀར་ལ་རབ་དུ་མཇེས། འབྲས་ 

བ་བྱིས་པཞི་བྲད་ཕེར་འདྲ། །རེ་ནི་ཅུང་ཟད་རྐྱར་ 
བ་ཡིན། །ཧས་པས་མ་དང་གློ་ཞད་སེལ། །ཁྱེས” 
པ་རྟེ། ཚ་བ་ངོང་ཕོགས་སུ་ལྔམ་རར་འཛུགས་ 

འབྲས་ཁུ་ཚར་ཙམ་བྱང་ནས་འག་ཏུ་རྡེ་ལེབ་བཅུག: 
པས་རྡཾ་ཉི་མས་དྲོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འབྲས་བྲ་ཆེང་ 
རྱང་བང་རྒྱས་པས། དྡཾ་བྲག་ཤིང་སྐྱེས་ཀྲ་བ་ 

ཆུང་ཆེ་ཚྭ་བྲག་གིས་སྐེད” 
ཕའམ་སྟོད་སྨད་ཞས་བརསྔམས་བཉག་པས་གོང་འག* 
ནས་ཚར་བས་བམ་དབབས་དོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན། 

མཚར། །ཞྱེས་ཟེར། 

ཆེ་བ་ལ་ལུག་ཐྲཾང་གི་གྲོད་པ་ཙམ་ཡོད་པར་འདྲག༔ 
འབྲས་བྲ་ཤི། ནང་རྙ་བ་དཀར་ཕེབ་ཀྱིས་གང” 
ཡད་པའི་གསེབ་ནས་ས་བཞ་འབྲས་བུ་དཀར་ལེབ་ 
གསེང་མེའི་ཕྱོགས་དབྱེབས་ཡོད་པ་ལ་གསེང་ལ་ 
ཕུད་བུ་ཞྱེས་བྱ། འཁྲུངས་དཔེ་ལས། 

ཕུད་བུ'ཞེས་བྱ བ། །ཀྲ་བའི་ཕ་བོན་འབྲས་བུ་སྟེ༔༔ 
ཧྭས་པས་འཁྲུ་གཅོད་གྱེན་འདྲེན་སྐྱགས། ཁྱེས" 
ཤེལ་འཕྲེང་ལསམ་མོ།| 

གསེར་ལ་ 



‹ ཀ་བེད་ཆུང་བ་ ༡༤༧ 

།་བེད་ཆུང་བ་ བྲིལ 'སྟེ། ཀྭ་བ་ཆུང་པ་མོ་ 

རེགས་ཏེ། མིང་། བྲིལ། ཤྭཱཌཾ ལ། 

ྒ¶ ཀྐྱ3,| མཱལྟར། ཤྲི་ཕལ། དཔལ་འབྲས། བྷ 
ཡ་ཟེར། རྫོན་ཤེང་གི་ ཧཾ ་མོས་བཅོམ་ལྔྡན་འདས་ལ 

ཤིང་གེ་རྩེང་པོ་ངིརྫ་ཕུལ་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ རྔབ་སྲ་ 

ཟིན་གྱིས་བརླབས་ཞེས་པ་ཡོངས་གྲགས་ཏེ། འབྲམ 
བྲ་ཁུ་ཚུར་ཙམ་ཞང་སྒ་ངའི་སེར་ཐྲིགས་འདྲ་བའེ་ 

དྲབང་སུ་ཆིགས་རས་ནར་ལེབ་ཡོད་པ་རོ་སྐྱར་ཞིང 

བསྙ་བཞོ། །ཞྭེས་གསུངས། 
ཀ་བེལ་ ཨ་ཧྱན་ཡུལ་བྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཞེག། 
ཀཱ་སྤུག་ ྦ ྦ བཀའ་བླན་རྫངས། རྒྱ་བོད་ 

གཉས་ཀྱེ་ཆོང་འདྲས་འཇོམས་མ། 

”།་མ་ཆ'་ ཀཱམཁྲ། ཀམུཚ། གན་ས་ཤིག། 

ྦ རྒྱ་གང་ཤང་ཨ་ཕམ་བགྱི་གནས་ 

དམ་པ་ཉིག་སྟེ། གནས་དེ་ནི་བདེ་མཆོག་གི་གནས 

ཆེན་ཉེར་བཅིའི་ནང་ཚན་ཀཱ་མ་ངཱ་པར་བཌ་ཤིང་། 
ཧཿ ེ་ཉང་གཉིས་གས་མཆེད་པའེ་ ཨྱ་མོ་ནག་མེ འི་ 

ཟླ བྱན རྡེ་ལས་བཏོས་པ་ཞིག་
ཡད་འདྲག། 

ཀམཏ་ ངུ རྐྱ་གང'་ཡལ་ གྱི་ གྲང་ ཁྱེར་
 ཉུག” 

དང་ པདུ། 

ཀ་མ་ཝན་ ཀམད་ ཚལ། 

གསལ ལ་བ 

ཀྭམཱལེ" ཀླབ་པ། ལུ་བ། 

གསལ སིག་དའབྱང་དང་ཏ 
སྣམ་གོས་དང་། ལུ་བ་ཅན། 

ཤྲ ཁ* ༦ ་ཝ། 

བར ༢ བཧད་ཏཿ། 

ཀ། ་མ་མིཐ་ཌཱ་ =: འདེད་པ་ལོག་པར་གཞེམ་པ། 

ཀམ་རྩི རོ་སྨན་ཞྩིག་སྟེ། ཀམ་ཅེ། ཀམ་ 

རྩིའ་ར་སྱྱི་བོར་བླངས་ན་གཉིད་ 

དྭ་འགྱཾརང་ཁྱེས་པ། 

ཀ་མརུ་ རེ་ཀ་མ་ང་པ། ཨ་ པམ་གྱི་” 

གནས་ཤིག། 

ཀ།རམལལ་། ཟབ་མཁལ། ཆུ་གྱན་ཧི་པདཱནི་ མིང་། 

ཡང་། གྲོཕ་ཕེམས་དང་། སླའི" 

སེ་མ། ལྔོན་ཤེང་ཆེ་རྒས། གླང་པོའི་མྱོས་ 

བྲམ། པྲཕྲང་མུ་ནི་སྟི། ཐུབ་པ་རབ་མཆེག བདེ་ན: 
སྨ་བ། ནམ་མཁའ། ནོར་བུ། སྣང་བྱེད་གཉིས 
པ། བངར་གྱི་མཚམས། བ་གྲང་། བྱ་ངང་པ། 

སྦང་ཆང་། དབང་པཾ་གསལ། རམ་ཧེ། མེ 

མེའྭ་ཀླ། བཞོན་པའ་རྟ། ཡུལ་ཕྲན། 
རི་དྭགས། ལུང་ཆོགས་པ། རིན་པོ་ཆེ། ར་རབ་ 

ཀྱི་རི་ཕྲན། ཤིང'ཏྟ། གསེང་གྱི་ཁ'དག་རྟམས་ 

ལ་འཇུག་ག། 

ཀ་མ་ལ་ཅན་ ཁྱབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ། 

ཀ་མ་ལ་ཤྭ་ལ་ པདའི་ངང་ཚལ། ཨང་ན་ 

ྦ པདྲ་ཚུལ་བིམས་ཏེ། ཐད་འགྱུར* 

བྱ་ན་ཀྭ་མ་ལ་ནི་ཆུའི་རྒྱན་ཐེས་ཏེ་པདའི་
མིང་། 

ཁཾན་བླཧྲ་ $ 8 ༣ རར་རྲོ་མཚན་ཡ་འཇུགེ་ཚེ། 

མ་ག་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་བྲིཀམ་ཤི་ཡའི་མཁན་༥ 
པོ་སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ཡ་སྟེ། ཁོང་གིས་མྱི་ཝཾ་ ༩ 

བྱད་བཧྱའེ་གཞུང་ཙམ་ལ་ཆོས་ཧྱལ་ཁྲ་ཕྲོང་ལྡེའུ”ཁ 

&@ 

` ÷» 



ཀམ་ལེ་ 

བཙན་གྱི་རིང་ལ་པོད་དྲ་རྒྱ་ནག་ཧཱ་ཤང་གི་ལྟ་བ་ 
དང་བན་ལྟ་བསྣུབས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཡཾ་ག་ཙར་ 
དང་དྲ་འཇུགཾ། ྒ 
ཐམ་ལ་ ཡག་པ་དྲགུ་ན་སྤྲ་གྲི་ཀ་མ་ལ་སྨད 

དགུ་བྲགས་པ། མཆོན་ཆ་ཤིན་ 
དཱ་རྟཾ་བ་ཉེག་གེ་མིང་། 

ཀམ་ས་། གཞུ་ཁྱེམ། 

ཀྭ་མྭལཱ་སན་ བདའ་གདན། 
ག།་ལམཱཉ་ ཐར་ཧཱ། སྨན་ཞཉེག།1 
ཚྭ།”'མུ་ ལ་རྡེ་རྒྱད་ བཾ ད དྲབས།་ནས་ བཾ ཞྭ ་པའ' 

རྡེ་དཀར་པཾ་ཉིག 
ཨ།་མེད་ ཐབས་མེད། མ་འགྲོ་ཀ་མེད་བྱང་ 

ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ཨཅི་རྐེད་ཉག་ བང་བར་གཙཾ་རྟེད་ཉག་ཡོད་པ། 
ལྕགས་ཕོགས་ཀྱི་ཨ'ལཁང་གིས་བསྐར།'བ། 

ཀཅེཔཏལ་ མེབ་གི་ལིང་ཏོག་ཕེང་པོ། 

ཀཅོང་ཀ་ལ་ ནང་པའི་དགེ་མླིང་མ་ཞིགི་མིང་། 
ཀཿལེན་ད་ ཀཅིཨིརཱི་ །ལྷ་རྫས་ཀྱ'གོས་ཏེ། 

ཤིན་ཏུ་འཇམ་ཉིང་སྲབ་པ་ཉིག་ 
དང་། ཨང་ཞྭ་ཕན་ལཞང་ངོ་། 

ཀ་ཚལ་: དབས་སྟོད་མལ་བོ་ཁ་ཚལ་ཉ་ཁང 
ཟེང་བཅིས་ཞི་ མིང་། 

འེ བས ་པོ་ བོད་ཀྱི་ཆེས་རྒྱལ་རམས་ཀྱིས 
 བཅས་པའ་བྲིམས་ཀྱི་དྲེམ་ལན་ 

_ཡོད་པའི་དཔེ་ཆ་ཉེག་གི་མིང། 
ཨཀ་ཇཛཾ་ལ་ དྲདཿཔ། དུད་དྲེགས། སྲེ་ནག། 

ཆུ 

ཀ་གྱྭྭྭ ཀ་བའ་གཞུ་ལ་ཟེར། 
ཀའུ ཤིང་འབྲས་ཤིག་སྟེ། འབྲས་ 

འབྱུག་གཉིས་ཀྱི་སྐད་དུ། ཁརམ 

དང་། ག་གོན་ནམ་རྱྱ་གོན་ཟེར། བྭ་ཌྔ་བཅུ་དྱག་ 
གི་ཚད་ཅན་ཉིག་ཏུའང་གསུངས་ཕ།། 
ཀ་ཡགྱེའུ་རེ་ འདི་ནི་ག་ཡ་གོ་རིའི་ཟུར་ཆག་ 

པ་སྟེ། ག་ཨ་གིརེ་ནི། རྡེར་ 
གདན་དང་ཉེ་བའི་རི་ཅཱིག | 

ཀ།ཡནམཏ་ འདི་ཀཡན་མྲེའི་ཟུར་ཆཌ་པ་སྟེ། 

དགེ་བའ་བཤེས་གཉེན། 
ཏོག་གི་ཙེ་མོ། གཅོ་བོའི་རེ་མོ། 

རྩ་འི་རེ་མོ'སྟེ། མཁས་པའ་ཡང 

ཆ ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

ཀ།་།ཡེ་ ལུས་ཇན། 
ཀ།ཡི་ཟཱ་བ་ དསེར། 

ལལ་ ཟི 
ཀ།་ར་ བུ་རམ་གྱི་མྩིང་ཕོ། བྱེ་མ་ཀ་ར། 

མྲིཧཱ། ཤཀྲར། ཁ་ར་སྟེ། ཤིང་ 
 ངེ་ཏཱ་བྲ་ཤྲིན་ད་མེངར་མ་བཱཧ་ ཁག ངེ་ནའེ་ 
ཁ་ར་ཟེང་བ་བརྡ་གསར་རྙིང་གི་སྐད་ཤིན་པས་ 

དན་ འདྲ་རྟེ། ཤེལ་ ཞྔ ཐས མཆར་དྲག་ མྲཾར་ཚཾ 

བ་སེལ་བའི་ཏ། །ཞེཔ་སེདས་དང་། མིང་། ཁཌ། 
ཤཀྭར། པ་ཁར། ཧུགམ། ཧ་བོ་མཏ། དསིལ་ཏ། 

ཀ་ཡང་ ཅེ 

མཧྱོགས་བྱེད། རྒྱག་བྱེད། ཅར་འཁྤིད་ཟེར། 
འདི་རེགས་གསུམ་ཡོད་དེ། རང་འབྲེལ་ལས། བ་ 

རམ་དང་བརསྐེལ ་ལུགས།འདྲ་ པའི་ལི་ཁ་ར' དཀར་པོ 



ཀ་ར་ 

བསྐོལ་ཞིང་འདྲས་པ་ལས་ཀ་རའེ་བྱེ་བྲག་རྟམ་པ་ 
གསུམ་བྱུང་སྟེ། ཝེས་གསུངས། བུར་རྩིགས་ཕར་ 

བཅད་པའི་རྗེས་ལ། ཁའི་སྲིཔ་མ་དང་འདྲེསམ་པ་ 

ལ། ཤརའམ། ཧུགས་མམ། གལ་མ་ཟེར། ཁ་ 

དག་དཀར་ཞིང་སྐྱ་ལ་རླན་སྣམ་ཅུང་ཟད་ཡོད།པ'* 

འྲད་ལ་རབ་ཏུ།་མངར་བ་ཡིན། དེ་ལ་འྲ་བཞི་ 

རསྒོེ་ནས་ཤ་ཀ་ར་དང་། ཤེལ་ཀ་ར། རྒྱ་མོ་ཀ་ང་ 

ཟེར། དེའི་ཞབས་ནས་བྱང་བ་ལ། ཁཌ། དམ་ 
བྱ། གོང་བུ་དང་། དཀར་ཀཧུང་ཡང་ཟེར། ཁ་ 

དག་རྫ་མ་ལས་དཀར་ལ་རསྐམ་ཞིང་ཉིབ་པ་ཅོང་ཞྱི” 

ཕྱེ་མ་འདྲ་ལ་ཤིན་ཏཱ'མངར་བའི་རང་བཞྟིན་ཏི་ལ'་ 

འབྱ་ཙམ་ལ'ཡང་རབ་ ཧུ་མངང་ བྲས'པ་འདྲ ་བའཾ རློ 

དེའི་འྭག་6ྭབས་ཕུ་ཆགས་ 
པལ་ཀ་ར་དཀར་པ་ཟེར་བ་ཤིན་ཏུ་དངས་ལ་ཕོ་ 
ཅང་བཆང་ཝོ་འྭང་པ་མྔགས་འད་བྱང་། ཆེ་རྫ་ 

ནས་བྱེ་མ་ཀ'ར་ཟེར། 

མ་ཙམ་མངར་ཤས་མེད་པའ། །འདི་ལ་འདྲ་བའི་ 
སྒེ་ནས་བཏགས་པ་ཤེལ་ཀར་ཟེར། འགའ།ཉིིག་ 

རྱྱལ་མོ་ཀ་ར་ཡང་ཟེར། !སྟོད་ནམ་འབྱང་བ་འདི་ 

ལྟར་ཡིན་ལ། འདི རྱ'རྐག་དྭངས་ལ་རོ་ཉིང་ 

མེགས་པ་ཚ་ལའམ་ཤེལ་ལྟ་བྲ་ཞིག་འབྱང་བའོ། ། 
ཞེས་གསུངས་པ། །ཡང་ལ་ལམ་ཁ་ར་ནི་བྲ་རམ་ 

དྭངས་མ་ཟེར་བ་དང་། ཡང་། ལེགས་སྨར་དང་། 

ཁྲལ་དང་། ཡག་པ་བྱེད་མྨ་ཕེགས།ལ།འགྲའ།'ཞེཕ་ 

དང་། ཨང་། ཀ་ར་དང་ཡྔག་ང་མཉམ་དུ་བཟའ་ 

ཞེང་། ཤོ་བྷཛ་ནའི་ཅ་བའི་ཆང་འཐུང་ན་ཆུ་ 

ཌ༠༤ ཀརཌ། 

ཀརཿ 

ཀ་ར་དཀར་ ཤེལ་ཀ་ར་རྡེག་རྡག་གི་མིང་། 

ཀ་རག་ 
རྡེ་ཆང་ཏེ། མེང་བ། ཐུམ་པ་ 
ཆུང་ཆུང་། 

ཀ།་ར་ཀཿ རྱིལུགས། བྱེད་ཅན། 

ཀ།་ར་ཀཱ་ ཏན། ཏྲེན། 

ཀ། རྭ་ཀུ་ཅ་ ངན་གཡོ། ཚལ་ཆོས། 
ཀ་ར་གུ་ཧ' ལག་འཇིན། 
ཀརཿ ཀ་རཛ། མརཾཊི། ཀ་རཉ་ཨིས་ 

ཕཾ་བའི་མེ་དྲད་སྐྱེད། །ཅེས་དང་། 
མེང་། ཇལ་བྱེད། སྐྱེས། མང་གྱི་གང་། ཚོད" 

བྱེད་མ། འཇམ་འབྲས་དབྱེ་བ། ཆེགས་དྲུག་པ། 

སྷེ་མ་ལུས་ལྕེབས་ཟེར་བ་ཕེགས་འག་ཏུ་གསལ་ལོ།། 
ཀ་ར་ཏ་ བ་བཱ་ཏ། 

ཀ།་ར་ཊ༔ ཁབཱ་ཏ། 
ཀ་ར་ན་ངུས་ ཀ་ང་ན།་གོས་ཆེན་ཞིག་ལ་ཟེར། 

ཇུས་ཕམ་རུཕ་མ་ཕོགས་ཆས།་དང་ 

རི་མ འི་དྱབིབས་ཀིས་ཤེས་པོ།། 

ཀ།ར་ན་དུས་ པང་ཁེབ་ཕལ་ཆེརང་ཀ་ར་ན་ 

ཇས་དང་ཏ་ཤིང་གི་གོས་ཆེན་ 

དག་ལས་བྱས་ཞེས་པ་ལྟ་བ། 

ཆུ་བྱ་དང་འདྲ་བའི་བྱ་སྐད་རྩན་ 
པེ ཞིག་དང་། ཐུག་གཟེབ་དང་§ 

རལ་གྲི་སེགས་ལ་འཇུག། 
རྐབས། ལས།བཀྱིས་པ། བྱམ་བྟ 

ཐ་ན 

ཀ་རང་ 

དཔྱ་བྲང་། འད'ཟེར་དང་། ལག་བཿ 

ཛ་ངག །མཆོད་རྫས་ཀྱི་བྱེ་བྲག 

༩༤ 



བཿ 

་ཀ་ར་ང༔ རྔེའུ་རིགས། རི་མོས་འཚཆོ་བ། 

་ཀ་ར་ནེ་ 

་ཀ་རཿ ཟ་མ་ཏག ཕྱུག་གཟེབས་སྙ་བ། 

ཀ་ར་བ།ལ༔ ངལ་གྲི་དགྲུ་བོ། 
ཀ་ར་བྷ་ མཁླིག་མ། རྔེའུ། 

ཀ་ར་བྷ༔ གླང་ཕྱག །རྲེའུ། འཾད་མཇེས། 

བྱེད་པ། འཆེར་བ། 

ཡག་བཞུག 

ག་ཆ་ཐེ་ར་ ཐ་བ 
ཚ་ ཀ་ར་པི 

ཟ མིང་། སཾ་ཕརང་གེད། མཾ ཕར་བཞད། 

རྟ་གསོད། དཔའ་བའེ་ལག་པ། གསོད་རྟགས་ 

“་མེ་ཏོག་ཅན། བརྒྱད་གྱེས། གཏུམ་པཾཟེར། ཤོག 

ཤིང་དྲུག་རེའུ་ལྕག པད་སྐད་ལ་ཕཾ་སོར་བཉད་ 
པའི་དན་ན། །ཡང་། ལག་པ་དཔའ་བའམ་དཔའ 

-བཾའི་ལག་པ་ཞེས་པ་སྟེ། པད་ཏཀྱི་ཤོག་བྲ་བཟོ་ 
ཤབྱེད་ལྔམ་བྲ་ངེ་ལྕག་པའི མིང་། རྒྱ་གར་དྲ་དེའི་ 
་མེ་ཏོག་གསོད་པའི་མྲགིན་པར་གཡོགས་པས་ན་ 
གསོད་རྟགས་མེ་ཏག་ཟེར་ཏེ། འཕགས་ཡུལ་དུ" 

རྒྱལ་པོས་མི་བསད་པ་ལ་ཏྲག་མར་མེ'ཏོག'དམར 

པའ་ཕྲེང་བ་ཞེུག་སྐེར་བཀོན་པ་རྟེ་དེ་ཉིད་དེ།། 
ཞཉཱིས་གསུངས།། ུ 

་ཀ་ར་ཛ མེན་མེ། 

ཀ༧ ཟ་ང ཞཆམ་དྲབས། 

ཀ་ར་ཇ ཡག་རྐྱེས། 

ཀ་ར་ཡ་ བེད་དྲ་ཆུག 

གི 

ཀཀན། 

ཀ་ར་རུ་བེ་ཀ་ ཀ་ར་ར་ཝཀ །བ་ཉིག་གེ་མིང་ 
ཀ་རལ་ གདེངས་ཏེ། མཆོན་གདེངས་པ་སྟེ” 

རལ་བྲི་ཕྱི་བོར་གདེ་ངས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཀ་ར་ཧ་ར་ བ་རམ་ 
གྲིབ ཐི་ཉིི ལའི 

ཀ་རབག་ པ་དཀར། ཁང་པར་དཀར་ 

རག་གསཾ་བ་ལྟ་བུ། 
ཀ།་རན་ད་བ་ ཀཱ་རཊ་ཝ། ཆ་སྲེག །བྱ་སྐད་ 

སྷན་པ་ཉིག་གི་མེང་། པི་ཏ7ཾ་ 
གྭའམ་ཟེར་མ་ལའང་འཇུག་སྟེ། མདོ་སྡེཟ་མ་ཏོག 
བཀོད་པ་ལ་ཀརརྲགཧསུད་ཟེར། 

ཀ།་རས་ ཀ་རས་འདྲ་བས་ཁ་རེར་འབྲབ་ 

བྲེ་དེ། །ེས་པ། ག་ཤེ་ཀའཾ་ 

རས་ཀྱི་བྫྫ་ཡིག་ཡིན་ཞཾ།། 
ཀ་རཾ་ཀ་ ལོ་ཏོག 

ཀ། ར་ཀཿ བདེན་པ། 
ཀདཀོཿ མེ་ལང་། 

3 པ་འ 
ཀར།ཏན་ ཀེ་ཀེ་ང། ཞཾར་བུའ་ངགས་ཅན་་ 

གྱི་རྡེ་དཀར་ཕ'ཉིག་གི་མེང་། 

ཀརྐཏེ་ ཕྲལ་མོ། ཐིག་སྲེན། 

ཀརྐཊ་ སྤལ་པ། རྡིག་སྲིན། 

ཀརཊཀཿ ཕརྤལ་པ། སྐར་མ། 

ཀརན་ གྱ་ཤུག"'ཆུང་མཞཊ། གྱ་ཤུགང 

ཐུང་ངུ'ཟེར། 



ཀརནྡྲ་ 

ཟ།རྐནྣ' གདུང་མ། ཀ་བའི་གདང་མ། 

ཀཏརི་  མ་སྨིན་པ། 

པཿ བཞ - ཁ་དབ་པ། 

”ཀ]རྐ་ཤཿ བྱོང་པེཾ། རྩུབ་མཾ། 

ཀནེ་ཀཿ སྐང་མ་མྨིན་དྱག།: 

ཀི་ཀི  ཟངྲ་བི་དྲེང་ཅེ། 
ཀཏཀུ་ར་ ཁྱི 

ཀེ་ཏ་ ཀྭར་ཀེ་ཏ'་ན། ཧོར་བྲ་སེར་པྲ། 

ྦ ཀི་ཀེ་ང་དང་དོན་གཅིག་པར་གསུངས། 

ཏ།རེ་ ཊཱ རྫོ་མཁན་པ། 

ཀརཿ མཇེས་བྱེད། 

[ཀར་ཤཿ ཐོབས་ནུས་ཅན། 
ཀ་རུ མདོག་འབྱར། 

།རྟོ་ .སྤང་ཙི་དེ་བ། 

ཀརྟ་ཀ་ རྨན་དྲུག' 

ཀརྟ་རཾ་ ཁྱེ་བཾ། ཧྲི9་ཀྲག ཆན་པ་རྟེ་ 

མཚོན་ཆའི་རམ་གྲངས་མ།། 

ཀརྟ་ས་ར དབུ་བེད་དེ། ་གསེང་བྱཾ་མིང་། 

་ླ བུ བྱེད་པ"པཾ། 

ཀརྟཾ་སྒང་ པད་ཀྱེ་ཡུལ་ཉིག་ལ་ཟེར། 

ཀ་ཏ་ཀ གྲི་གྲག 

ཀརྟེ་མ གཅམ་བུ། བདེན་པ་མེན། 

ཀད་ བྱེད་པ། 

ཀདྡེ་ཀ༔ ཉིང་མོད་པ། 

ཀཌའི་ཁྱིམ། ཧོར་ཟླ་དྲག་པ། 

2. ཀརྨ་པ། 

ཛྫཔ། 

འཇིམ་རྔབ། 
ལྡན་ལྫིན་སྟེ། མི་གཙང་བ། 

དྲིལ་བྲ། 

ནཾ་བ། གདོས་པ། གྲུའི་གདས: 

པ་སྟེ་མཉན་པ་ལྟ་བྲུ། 
ནཾ་སྦབས་སྟེ་རྟ་ལྤགས་ལ་ཟེར།] 

རྟཾ་བང་ཟླས་པ། ཞར་བ། 

ཤ ཐོང་ས འ 

ལྟེ་བ། གཟེགས་མ། རྣ་ཧྱན། 

ངས་གུའམ་བེང། ངས་གོས། 

བྲད་པ། 

བྱེད་རྩསྲ། 

བྲཊ་བ། 

ང་། འཕྲེན་ལས། ཀཱུརྨ་ཀ། 

རམ་པ། རས་སྦལ། ལམས། 

འཕྲིན་ལས། 
་ ལས་མཇད་པ

། 

༤༽ ` ཏཱ 

*" ཡས་བྱེད་པ། ཡས་ལ་དབང་བ། 

གཟུགས་ཅན། 

ཀྱརམ་གཉེས་པ་ ཀམ་པྲག ་ཡང་ན་པྲག ལ་ཟེར 

ཀར་བརྟན་སྐྱེང་ གཙང་པ་རྒྱལ་པའམ་སྡེ་པ་ 

ཀར་རཿ 

ཀརམ་པ
་ 

གཙང་པ་ལ་ཟེར། 

མཁྲ སླ། 

པངས་ཧས་ བྲམས་ཅད་ཏཀྱི་འཕྲི ན་ 

ལས་པ། བདབག་རྨྲ'ལའང་། 

༦ 



ཀྲམ་མ་ཅཙ་བ༔ 

ཀྲ་པ་མ་ཅེ་བ༔ ཡརབོན། 
ཀྲམ་བ་ཅ་ན་ ལས་བརྗོད་པ། 

ཀྱ་པ་བོ དྲ ཡམས་མེ་མྲཐུན་པ། 

'ཀརམ་ཡག། ལས་རམྱྱོར། ཡམ་ཀྱི'ཉྟལ་འབྱོར། 

ཀྱམ་ར་ དབཔིག་མའམ་བྱོ་མོ། རྡེ་འམ་རྫ།'སྟོད། 
ཀམ་ཤཱ་ ལ་ ལས་ཀྱི་ངང་རལ། 

མ་7 ་་ ཁྱ " 7¬+ ཅ ཤོ] དག རཿ ཡས་བ་ཅན། 

ཀརྨཀམ༔ ལཡས་ཧུས་པ། 

ཀརམ།ཏཿ ལས་གཞུངས་པ། 
- ྨ་བ་ ཏུ 
སར བང་ས 
ཀརམནས་ 'ཡད་ཀྱི ལས། 
།ར'་ཧཧ་ ་ཡས་མུ་ངང་ ཀརྨ་ཉཱཏཱ ང་བ། 
མོ] རླ་ཐཆྨ་གྲྲ སྲ་ཏྲབྲས། རྔ 

ཀམི་ཀ་རཿ ཟླ་མེའམ། གླས་འཚོ་བ། 
ཀྱྨར་ཀཾ་ གྲྭའུ། 

ཀ་ཙ་མ་ ཡ་དགས་ཕྱོགས་སུ་སྐྱེ་བཞི་འབུ" 
ཞྱིག་གི་མེང་། 

ཀ། ཙེ་ ཀཱ།'ཡ་རེ། 
ཀན་ དེ་མོ། དགོས་པ་དེ་མ་ཟེར༔བ་ཝཱ། 

ཕྱད་ཡང་ཏེ་འཕྲེན་ལས། ® 
ཀད་ འཕྲིན'ལས། 
ཐར འགྲུགས། ཞཾ། 
ཀཿ་ཀ་ དམངས་རིགས། 

ཀརཀ་ ཅཉིང་པ། མོ་ཀོ་མཁན། 

༡ ཀར་པ་ཌ། 

གསེར་དྲངལ་དོང་ཅེདམ། ེའི་ 
དང་ཙེ་དང་། འགྲོན་བུའི་མྲིང་ 

ཁེཔ་ཕེགས་སྣ་ཆོགས་སྣང་། ཨང་ མཁས་པའི་ 
དབང་པ་ཨ་ལག་ཤ།བརྟན་དང་བའི་གསུང་ལམ། 

ཀར་པ་ཌའི་བྱའི་ཆ་རིན་ཐང་གི་ཚད་དྲ་ངེས་ཉེས 

རུང་སྟར་གྲགས་ཀྱང་། དེའི་ཇཾ་བོ་གསེར་དངུལ་ 

གང་ཡེན་པ་དང་། དེནི་ལྕི་ཚད་རྒྱ་བོད་ཀྱི་འདེཌ་ 
བྱེད་ལ་ཆོད་འདི་ལྟ་བུ་ཡད་ཅེས་ཕུས་ཀྱང་མ་ 
མཤད་ལ། དེའི་གང་ཐང་བཤད་པའི་ཆ་ནའང་ 
འབྲཾན་བྲའི་རིན་ཐྲང་དྲ་ཕབ་པ་མ་གཏོགས། ད་ 
ལྟའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གསིར་དངུལ་གྱི་རིན་བྲང་དུ' 

ཕབ་པར་མི་སྣང་ཉིིང་། དེབ་ན་བོད་གངས་ཅན་ 

དང་ཕག་ཡུལ་ན་ཀར་པ་ཌ་དངས་མེད་ཅིང་། 
འབྲེན་བྲའི་གེང་ཡང་གདབ་དཀའ་བས། དེའི 
ཕྱེར་ཁར་པཆའི་ཇ་བོ་དང་ཚད་བཙའ་བར་བྱ་ན། 

ཀང་པ་ཌ་ 

ཕྱིར་ཀར་བ་ཌ་གསེར་ཡིན་བཞི་ཁུངས་ནི། མོ་དང 
འགྲེལ་པ་སྦང་བྲའི་ཏང་ཅན་ལས། ཉེ་ནི་གསེར་ 
གྱིད་ེཕ་དང་། 

ཀྱང་། དེ་ཕ་ན་ཀར་པར་ཞེས་བྱ་བ། འགྲོན་བུ 
རྟིང་དྲག'བརྒྱའི་རིན་བྲང་གི་ཚད་དེ་གསེར་ཊྭ་དེ་ 
ཡན།ཉེས་དང་། 

ལ་ཆེན་ཆེས་མྱོང་བཟང་པོམ 

ཐྲམས་ཅད་མཊེན་པ་བལ་ 
བཟང་རྒྱ་མཚོ འི་དྲིས་ཡན་དཔྱོད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཤིང་ 
ཏྟཾ་ལཔ། དད ་ གར་བ་མ་ཧྲས་ 
ས་པྟ་ཤཏཾ་མཱ་ན་ལས་ཡང་ནའ་ཉེས་པཞི་དཔེར་ 
བཇཾད་དུ་འདིཞེ་ཀར་པ་ཌྭ་ཾ་གཉིས་ལ་བསྐྱར་ཡོད 
པས་དེས་ན་ཀུར་པ་ཌ་གཟེ་ར་ཊྭ་ཉེས་པར་བསྱྱར་ 



ཀར་པ་ན་ 

བཞི་སྐབས་ཀང་ཡོད་ཅིས་གསུངས་པ་རམས་ས། ། 

དྲངལ་ཡིན་པའི་ཁུངས་ནེ། ལུང'ཞ'པའི་འགབྲེལ་ 

མ་ཝམ ཐར་ཐ་ཆ་ནི་ཟོག་གྱི བྲདྲབ་ཏྱི། དད 
ལས་བྱས་པ་གཟུགས་དོད་པ་བཅོང་དུ་ངང་བ་ 

ཨིན་ན་ཞེས་དང་། ལུང་བཞིི་འི་འགྲེལ་པ'ལས། 

གར་པ་ཌ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་པ་ཌའི་བྱེ་བྲག་སྟེ། མངོན 
མཚན་ཅན་ཡིན་ན་དྲངལ་ལས་བྱས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ 

གསུངས་པ་འདིའ། །དེ་ལྟར་ན་བདག་ལྟ་བྲས་ཁ་ 
ཆོན་གཅོད་དཀའ་ཡང་། ཀུན་མཁྱེན་མཆོ་སྣ་པ་ 
སོགས་མཁས་པ་མང་པས་དྲ་ལ་དུ།་བཞེད་པ་ལྟར། 
རེ་ཉིག་དྲ ལ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་བཟུང་ན། དའི་ 

ལྕེད་ཚད་ལ་འགྲེལ་རུང་ལས་བཤད་པའི་དངྲལ་ཞྭ་ 
གང་གི་ཕྱེད་ཡེད་དེ། ཀར་པ་ཌའི་བཉི་ཆ་གཉིས་ 
ཚད་མཉམ་པ་ཡིན་པ་ཕྱིར་རོ། །དེས་ཀར་པ་ 
རེལ་པོ་གཅིག་ལ་དམརང་རའམ་ཀ་ཀ་ནི་དྲུག་ཅུ་ངེ་ 

བཉི་དང་ཕེ་བསོ་གཉིས་ཀྱི་ལྡིད་ཡོད་ཅིང་། 
དེའི་ བཉི་ཆ་'དང་འགྲེལ་ཆུང་གི་དྲངལ་ཞོ་གང་གི" 

བརྒྱད་ཆ་ལ་དམར་རའམ་ཀ་ཀ་ན་བྲ་དྲག་དང་སེ 

བ་བརྱད་ཡོད་ཅེས་འདད་དགོས་པས་དྲངལ་དེ་ཙམ 
ལ་ངེན་ཐང་ཚད་མེ་ཚང་འག་ཏུ།དཔད་པར་བྱའ།།་ 

ཞེས་ཕེགས་གསུངས་པ། ། 

.4° ཀ་རཏྡཾ། 

ཀར ལས་སུ་རང་བ། 

ཀར་རཿ ཧཤྱོ་དུམ་ཏེ་སྲོ་ཕག་པ་འཇུག། 

ཀ་ར" བྱང་པ་ཤང་དཀར་བས་རྨ་ ཀཾ། རྔ ཤང་དཀྭ རྒ 

དམར་དྲྭ་བཞེད་པ་དང་། འགའ 
ཞིག་ཟླ་གར་6ཱ'་ཤའི་རི་མཾང་འདད་པ་ཕོགས་ངས་ 

འཇིན་ལུགས་མང་ཡང་། དོན་དུ་༢ཇམ་འབྲས 

རང་ཡིན་ཞེཔ་དང་། ཤེལ་འཕྲེང་ལས། ཀར 

ཡིས་ཕ་བའི་མེ་དད་རྐེད། ཅེས་པ་ལ། མིང་། 

ཀརདྤཉ། ལག་སྐྱེས་ཟེར། ཞེས་ཟུར་མཁར་བས° 

གསུངས་ཀང་། གང་བ་ཐལ་མོ་ཁ་མྦྱར་འདྲ་བས་ 

དེའི་མིང་ཡིན་ཞེས་ཨཱ་ཙ།ངས་ཟེར་བ་སྐད་དད་ 

ཀ་ར་ལག་པ། མཛ་བྲལ་མ། 

ལག་པའི་ཐྲལ་མོ་ཉེས་པཾ། 
།དན་ལ་དེའི་ངོས་ 

འཇིན་ལུགས་མང་དྲྭ་བྱང་ལ། བྲཾང་ཏཾས་འཇམ་ 

འབྲས་ཡིན། ཞེས་གཡུ་བྲཾག་པས་གསུངབ། 

ཞེས་དང་| ཆེར་རྗེ་ཉིག་པས་སྲིན་བྲ་དམང་ལེབ” 

ལ་ངཾཔ་བཟུང་བ་དང་། 
བྱང་པ་ཤང་དཀར་བསྟ། 

` 

རྒྭ'་དམར་དྲྭ་བཞེད་པ་དེར་ལེགས་པར་རྟེགས་ཤིག་ 

ཅེས་ཟུར'་མཁར་བས་གསུངས། སྐེམས་པ་ཆེ་དབང” 

ཀང་མཆུངས་། 

འཇམ་འབྲས་རུ་ལ་མང་བར་ཡོད་གསུངས། འགའ 

ཞིག་ཟླ་གོར་ཞྭ འི་རི་མོང་འདོད། །ཡན་ལག་ 
བརྒྱད་པའི་རང་འབྲེལ་དྲ། གང་ཧཱ་ནམ་པ་གྲཅིས 

པ་དང་། ཞེས་རིགས་གཉིས་ཡོད་པར་གསུངས། 

མེས་པའ ཐཱལ་ལུང་དུ། དོན་དྲྭ་འཇམ་འབྲས་ 

རང་ཡེན། འཇས ད་ཧ གྲ་ཅིག་བར་བླེཁྱཧ 

བཤད་མོད། འོ་ན་ཟླས་པར་འགྱུར་རེ། །ཐྱེ་ཧ། 



 བཔང་བྱེད་ལ། 

གོང་དྲ་ཉྭས་པ་ཁྱད་པར་བའི་དབང་དྲ་བྱས་པ་ཨིན 

་ལ། འདེར་ནི་སྨད་ཀྱི་འབྲས་སྣ་གསུམ་པོ་མཉམ 
དྭ་མཁལ་ནད་སེལ་བའི་དབང་དྲྭ་བྱམ་པའ། རཾ 
༤ཞེས་དང་། འཕྲི་གྲང་ཆས་གྲགས་པས། ཡན་ 

ལག་བྱད་པའི་རང་འགྲེལ་ལས། ཀྲད་་ལ་ 
-རེགས་གཉིས་མུ་གསུངས་པས། འཇམ་འབྲམ་ལ་ 

རིགས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་འབྱང་བ་ལ་དགངསང་པེ། ། 

ཤེས་གཕུངས། འཇམ་འབྲས་དང་གཅག་པ་ལརབ་ 

རིགས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་གསུངས་པར་འདི་ཉེས་ 
-གསུངས། ཕྱི་རབས་ཁ་ཅིག་ཏུ། ཀཏྨྲྲཾ་འཇམ་ 

འབྲམ་ཀྱི་སྐད་དེད་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། ཀརྨྨའི་ 

མིང་གི་རིཊ་དང་འཇམ་འབྲས་ཀྱི་སྐད་དེད་མི་འདྲ 
ཙམ་འདུག་པ་དང་། རྱང་ཕེལ་བྲ་དད་པས། དེ་ 

གཉིས་གཅིག་པ་ནི་མིན་ངེས་ལ། ཇང་མཐྱན་ཡི། 
ཐྱོར་བའི་ཆེ་ནའང་འཇམ་འབྲས་མཁལ་མའི་གྲང་”་ 

བསེལ་བའི་་ནཱས་པ་མི་འགལ་ཙམ་ཡིན་ཀང་པོ་བའི་ 

མེ་དྲ་ད་སྐྱེད་པ་ཕོགས་ཁྱད་པང་ཧྱི་ཧཱས་པ་མི་ཚང་ 
ཱིང་། འཁྲུངས་དཔེ་ཁུངས་མ་དང་ང་མ་འཕྲོད་ 

ཀྱང་། ངེ་བོ་ནི། ཤིང་དྲཾད་ཅན་གྱི་འབྲས་བྲ་ 
་རོ་དང་ཊཱ་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཁ་ལ་སྦྲལ་གྱི་ཟླེ་ང་ལྟ་བུ་ 

་འཇཕ་ལ། དེ་ལ་མཁས་མཆོག་དཔའ་བརས། 

་མདག་ཁམ་ནག་དང་ཚྔང་གྲུ་གཉི་ཕ་སུ་གསུངས་ 
ཀུང་དེང་སང་ཆེས་དཀན་པས། དེ་ཉཏེན་རྟེབས་ 

ཤྱར་བའི་དབང་གིས་ཕ་བའི་མེ་དྲད་རྟམས་སྐྱེད་ 
རང་མཐུན་སྦོར་ན། འཇམ་ 

འབྲས་ལས་སྨན་རྒ་ལ་ཧྭཕ་པ་མྱི་དགས་གཉིས་ག་་ 

.ཚད་དེ། |ཞྲེས་གསུངས། འདི་དག་ནི་གོང་མ”་ 
དགོངས་བ་ཉམས་ནི་གསལ་ཁ་ཆེ་བ་མ་མཛད། 
ཇིས་འཇུག་དག་པ་ཉམས་ནེ་ཤེས་ལ་ཁད་པར་ཉིབ་ 
དབྱེ་མ་ཕྱེད། མ་དག་འཁྱུལ་ད་ཉམས་ནི། འོལ 

ཆོད་འབའ་ཞིག་འཆད་པའཾ། །འགའ་ཉིག་ནི་འཾལ་ 
ཆེད་རྱང་པ་རྟེ། སྐད་དེད་མི་འདྲ་གསུངས་པ་ནི་” 

རྟད་དེད་རང་མ་གོ་བ་ཨིན། ཀདྨཊཱཾ་ཊེས་པ་ཟར་ 

མཁང་བས་ལག་མྱེས་ལ་དརྱྱར་བ་རང་ཨང་ཤེར་འ་ 
ཁད་པ་རྟི། ཀར་ལག་པ། ཛ་གྐྱེས་པ་ཡིན་ཡང་༔ 

བར་དེར་ཨན་ཟླ་རྩག་པ་ལུག་སེ། །གར་ཡིན་ན༔ 
གར་ལག་པའི། ཨཉྤ་བྲལ་མོ་ཏེ། ཀྭར་དང་ཨྫྷ 

མཚམས་ཕྱར་ལ་མཚངས་འདྲའི་ཆོ་རྐར་ཀརྨཏྣ་བྱང་༔ 
དེ ་གང་6 ་ན། འཇམ་འ བྲས་ཀི་ ནང་ན པ་རི་གས་ 

གཅིག་གི་གང་བ་བྲལ་མོ་ཁ་ཟླང་འདྲ་བའི་ཞང་ཞས༔ 
འབྲས་བྲ་སྦལ་གྱི་སྒ་ང་འདྲ་འབྱང་བས། ཇོ་གཱ*་ 

ཕལ་ཆེར་ཀྱྱ་མཚན་དཅས་གསུངས་ནས་རིང་ཡང་ 

ཨམིལི་ཟེར་མོད། ཏང་སེལ་བྲ་དད་གསུངས་” 

པའེ་ལན་ནི་མེས་པའི་ཞལ་ལུང་གིས་ཆད་དེ། ༈ 

འཇམ་དྭབས། ཕ་བའི་མེ་དད་སྐེད་པའི་ཧྭས་པ” 
མེད་པ་གསུངས་པ་ནི། ཕྱི་རྱྱད་སེ་འབྱ་བརྒྱད” 
པའི་འྭཁུལ་འཁར་དྭ། འཇམ་འབྲས་ངཝེབས་ 

པས་ཕོ་བའི་མི་དྲོད་ཀྐྱེད། གསུངས་པ་འདི་ཐུགས་ 
ཧི་ཡུལ་དྭ་མ་ཤར་བས་ལན། ཤིང་དྲོད་ཅན་གྱི༤ 

འབྲས་བྲ་རེ་དང་ཊུ་རྗེས་ཁ་བ་ཡེད་གསུངས་པའང་ 
མ་བརྟགས་པའི་གསུང་སྟེ། ཤིང་དྲད་ཆེན་ལ་ 

གླབས་བ་ཁ་བྲ་མེ་ཐབས་མེད་ལ། རེ་ཁ་བས་མེ 



རབ” ༦ 

རར ཀ་ལ་ཀ་་ ྦ 

༩ ་ 
དྲོད་སྐྱེད་མི་ཧྭས་ཏེ། རོ་ཁ་བ་ནི་འབྱང་བ་ཙ་ རྐད་དུ་འག་པའི་དྲལ་མྦོར་ཞེས་པའོ། - །སྤམ་་ ཧོཾ 

ཆུང་གཉིས་ཏིས་མྐེད་པས་ན། ཆུའི་ཡོན་ཏན་ ཡ་ཕྱི་མ་དྲོད་ཆེ་བ་ཡིན། ཡན་ལག་བཅྱད་ ྲ 

སླ་བསིལ་ལྕི་ཏཱུལ་སྣམ་འཇམ་མཉེན་བདྲན་དང་། ' འྲེལ་དུ། རིགས་བཉིས་བསུངས་དའང་དེའི། 

ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་གཡོ་བྲང་རྩབ་སྐྱ་སྐམ་དྲག་སྟེ། ཉེས་གསུངས་ཕོ། ། 

ཁ་བ་ལ་ཡོད་པའེ་ ཡོན་ཏན་བཅ་གསུམ་པེ འདིམ་ ཀ་རཾ་ཀཱ་ ཆེག་ལེའུར་བྱས་པ། བཟོ་པ། 

ནང་ན་ཕོ་བའི་མེ་དྲད་མྐེད་པ་གང་ཡད་གཟིགས་ བཟོ་ལག་ཤེས་པ། 

དང་། དཔའ་བོས་འཇམ་འབྲས་ཀྱི ་ཁ་དེག་གཉིས་ ཀ་ར་ཀ * སྣ་ཞུགས་ཅན། ཁྱི་འམ་ཞིམ་ 

གསུངས་པ་ངས་མ་ཟིན་པས་དེང་རང་ཆེས་དཀན་ བུའི་སྣ་ལྟ་བྲ། 

གསུངས་པ། རམྔོན་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ངས་བཟང་བ་ ཀ་རི་ གཛཱ་ཏ་ གླང ་པོ་སྨྲ་འབྱིན་པ། 

གག ཟལ ཤོ ཏ་ བཀའ་བསྫོས་པ། ཧྱལ་པོའི་ཆབ་ཤོག་ 
ྦ མངང་བང་ཐལ་བས། དེང་རང་དཀོན་མླ་བ་འས་ ཀ།་ རི་ཏྱ * གླང་མོ། བ་ལང་མོ། 

རྔང་ནས་དཀོན་པ་མེད་སྨ་བ་འདྲད་དེ། །རྨན་ ཀ་ རིའི བྱ་མོ་ ཀཏཡ་ | །ཀཏ་ཨ་ནའི་ 

རླ།་གཏོང་བ་འཐད་ཅེས་བྱ་བའི་ཇྗེས་སུ་འདྲངས་ན། 0 9@#@་ མུ་མ། 

ྱི་རྒྱད་གེད་མ་ཁ་ཕྱེ་སྱང་སྐབས། ཀརཉྲ་དང་ ར་ ངུ ་ 

མའ ་གསུངས་པར་ ཀརྨ་་ལ་ས་ལན་ རུ དམང་མཇེང། 

གཅིག་ཏེ་་ལན་གཉིས་བྐར་དགཔ་རམ་གཟིདས་ ཀ་རེ་ར་ བས་པ། 

| ཤིག །འ་ན་གང་ལ་འདེད་ཅེས་ན་རང་ལུགས་ ཀ་ར "རཿ རསླག་མའི་སྙུག་གྲ། 

རི། །འཇམ་འབྲས་རིགས་གཉིས་ལས། ནང་ ཀ།་ རེ ` ་ཤཱ་བ་ ཀ། ཀླང་ཕྲུག། 

འབྲས་ཁ་དེག་རྫོ་ཤས་ཆེ་ང་ཕྱི་འི་བང་བྲ་ཟླམ་པ་ ཀ། རུ ཤྲལ། ཤཱེཏྭ། དཀར་པོ། ྦ 
ནཔ་བྱང་བ་ནང་གི་ཆེ་ག་གྲྭ་རེ་འཇམ་པ་དེ་ལ་རྒྱ་ ཀ་རུ་ང་ རྩིང་ཇྗེ། ཐུགས་ཇེ་ཅན། ང་ཉམས། ྦ 

༧༢" ༩0 ༡༩ ས་ ༨ - ༤༨ ˆ ༤ | 

གར་སྙད་དྲ་མནྡྷ་ཕ་ལ། བོད་སྐད་དྲ་འཇམ་པའི ཀ་རེ་ ཀ་ངོ།། ྱིས། བྲོས་ཤིག། 
འབྲས་བྲཞ། །མྱིའི་གང་བྲ་བྲར་མོ་སྱར་འདྲིད་ ཀ་རཾ་ཏི* ཐེད་དམ། བེད་པ། 

_ ནང་འབྲས་ཅང་ཟད་ཁམ་ཞཉད་ཡོད་ལ། རསྐེམས་ ཀ་ལཿ༔ དང་དེར་མླ། མ་རྩིངས་པ། 
པས་གསུངས་བཉིན་སུལ་རིལ་རུས་བྲིས་པ་ཙམ་ཟླམ ཀཀ ་ལ་ཀ'ཏ ཧྒྱ་གང་ ནང་གི་གྲོང་ཁྱེང་ཆེ་བ། ཧྭབ་ ྒ 

ཁར་དྲ་མང་དྲ་དད་པ། ནང་ཆེག་རེ་གྱིང་ བླང་ལའི་ཧྱལ་ས། དེར་མི་གངས་ 
ཡ་ཙུབ་པ་དེ་ཡ་རྒྱ་གར་སྙད་དྲ་ཀ་རཱྲཡི། བོད་ བེ ་བ 'གསུམ་ དང་ ཡཿ ལས ྣ 



ཀྭ་ལ་ཀནྡྷ 
༢ོ།་ལ་ཀཏ ངང་པ། 

ཀ།ལ་ཀ་ རིགས་ཝྡན་ཞེབ་ཏེ། ཁྱབ་འཇུག 
གི་འཇུག་པ་བཅ་ཡི་ཡ་གལ་བྲཅ་ 
པའི་མིང་ངོ། 

་ཀ།་ལཁབ། དའདམ་བག་ཉེ་ཆུ་དང་ས་བྲསྲེས་ 
པར་ཟེར། 

ཀ་ལ་ཏ་ འདེད་པའི་རྱེས་བའོ། 
ཀ་ལ་ཏ ཆང་མ། སྐྱེ་དམན། 
ཀ་ལྷད་ རྩོག་མ། དྭངས་པོ་མིན་པ ཁྱོན་ཝན། 

ཀ་ལ་དུ་མ ཙོད་པའི་ཤིང་ཟེར་ཏེ། བ་ར་ 
རའི་མིང་། 

མཆིལ་པ། བྱེའུ། ཀ་ལནྲ། 

ཁང་བྱེའ་ལ་ཟེར། 

ཀ་ལ་པང་ཀ་ ཀ་ལ་ངྷིདཾ། ཅོ་ག་ད 
མཆིལ ̀ : ་ཟེར། མིང 

ཀ་ལྟར་ཀ་ 

ཧྱལ་གསུང་ཡན་ལག །རྗེབ་འགྲེ་མཁན། རྙན་ 
པའནི་དཔེ་ཅན། ན་བའི་བཅད། སྒོ་ངའི་དྲས་ 
ནས་སྐད་སྨ་བཞི་དབང་རྟམས་དང་| ཐྷན་མློགས་ 
ཀང་ཟེར་ཏེ། ཧྱ་མཚཆེ་ འི་གླིང་ན་གནས་པའི་བྱ་ 

རྐད་ཤིན་ཧཱ་རྩན་པ་ཞིག་གོ། རྩལ་བའི་གསུང་ 
་ཤི་དཔེ་ཕེགས་ལའང་། ནེ་ཅེ་དང་འད ་བནི་ 

བྱ་ཉིག་ལ་ཟེར་སྨོས་གཅིག་དང་། པཱི་ན་ཐྱེས་པའི་ 
ཧ་སྐད་སྟ་ཆོགས་སྨ་ཤེས་པ་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ཆ་ 
བྱ་ནག་པཾ་ཞིག་ཡ་ཟེར། 
ཀ་ལ པཕིད༔ སྙན་སློགས། 

ས་སུ 

ཀ་ལ་བུ་ ཧྱལ་པོ་ཀ་ལ་པྱ5་ནག་པ འི་བ་ 
ཞེས་བྱ་བ་ཁྲི་ཉིང་གཏུམ་པ 'ཉིག་གི་མིང་། 

ཀ།་ལ་བཱཱཿ བ་ལང་གི་ཕྱག་གྲུ། བེའ | ༼ཕེ་པེ།# 
ཀ་ལ་བཱ༔ བཡོབ་བེད། ྦ 
ཀ།་ལ།” ཇི བུ་མོ་ཆུང་ངྲྭ་། མཇེརཔ་མ། 

ཀ་ལ་ ཛོ ་ཀཿ གཡང་ཁ་གཟར་པོ། 

ཀ་ལ་ཆཱུ། ཐུམས། ཐུརང་མ། གཟར་བ། 
ཀ་ལ་རབཿ དིག་མཉན། ཕག་རྐན། 
ཀ།་ལ་ར་ཟན་ ཀཱལ། རོ་ཟ་བའི་འཆི་བདག་ 

ནག་པ་ལ་ཟེར། 

ཀ་ལ་ལ༔ འཕྲུ་མ་འཕུག། 
ཀ། ལ་ཤ ཇ་བམ་ཀེ་རིང་། ཏོག། ཙེ། དབལ 
ཨཡའ་སུ། 
ཀ་ལ་ས་ར་ སྐད་རྙན། 
ཀ།་ལ་ཧཿ ཚོད་པོ། 
ཀ་ལ་ཧྭ་ཀཱ་རཀཿ འཐབ་དཀྲེལ་བེད་པ། 
ཀ་ལ་ཧ་ཡ་ཏི་ འཐབས་པ། ྦ 
ཀ།་ལ་ཧཾ་ས་ ངག་རན། 
ཀ།ལཁངད། འཇིམ་པ་ལས་བཟོས་པའི་དངས་ 

ཆམ་ལ་ཇེར། 

ཀ་ལན་ད་ཀ།་ བྱ་མཆིལ་པ་རྟེ། བྲོང་གི་བྱེའ” 

ཞེས་ མངན་ བརྗེད་ མང ̀ པར་ "བྱང 

༨ ༧ ༠༨ པས་ཁྱིམ་ནང་དྲ་འཁང་བའི་བེང་ཆང་་དེ་འོ་ཞེས 
དང་། ཀ་ལན་ད་ཀའི་བང་དྲ་ཙིན་ནས་ཐེས་བ་ 
དང་། ཀ་ལན་ད་ཀའི་ཐ་ཆེ་དང་ཝན་པ་བཟང 
ཤིན ་བྱང་བས་ ཞེས་པ་ཕེགས་ཀྱི་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཨིང 

ཞིག་ཡིན་བཞམ་སྟོན། ̀  



བ་ཆར 
༢ `: ༡༦- 

"= ་་ 2༡༡ >. ~ 

འདའ ་ 

ག་ལན་ཇ་ར་ཀ་ ཕྱིན་ཕྲེག་གི་མེང་འདེབས་ 
པའི་མེ་ཏོག་ཉིག་དང་སེམས་ཅན 
གཅང་བའི་རྩི་དྲག་མདའ་ཟེང། 

ག་ལམ་ཀ་ ཀས 
གི་མིང་། 

ཀ་ཁམ་པ་ ཤིང་གི་ལོ་མ་ཞིག ཀ་ལམ་པའི་ 

ལོ་མ་ཟམ་ན་ཁམས་འཕེལ་ལོ། ། 

ཞེམ་པ་ལྟ་བྲ། 

ཀ།་ལ་ ནེ་ཅེ་ལ། 

ཀ།་ལ་ཀ་ བཀྲང་འདེབས། སླེན་བརྗེད། 
ཀཱ་ལ་གཱི ་ཏ་ དང་དིར་ ཁྲ 
ཀྭ་ལ༣ྡཿ ཉག་ཕྲན་ཏེ་མདའ། 
༡" ཕྩིགས་མ། རྙེག་མ། དངང་ 

སླག་པ། རྔུག་བཛྔལ། 

རྐལ མར་ཁུ། རྐང་མང། 
གྭ་ སྟིཌ་དྭས་དང་། སྡིག་ ཕེམས་ ཅན། 

ཀྐལ་ མང་ལ 
་1ཝ་ ཞིབ་མོ། ལམ་ཆོགས། 

ཀྤཿ ཏོག་པ། ཐོབ་ཐང་། དུས་ཀྱི་ 
བོ བསལ་པ། ྒ 

ཀྲལ་བྱཾཌ དཔག་བཟམ་ཤིང་གི་མིང་ཏེ། 
ྦ ཀྲཝལ་ཏ་ངའང་ཟེར། ཐ་ཡུལ་ན་ 

ཡོད་ཅིང་ཧྙ་རམས་ལ ་གནས་སྐབས་ཀྱི ་དགོས་ འདོད 

༦ ར་འདི ཧྭས པ་ཉིག་གཾ[| 

གྲའི ཆོ་ག ་ 
གྲུལ་ བཏག་དཔད། ་་་ 

ཐཛ ཤར 

ཀྣལ་།༩༩ མྲིན་པ། ་ཱ 
ཀཉ་ རིགས་ཝྡན། ཁྱབ་འཇུག་གི་་ 

འཇུག་པ་བཅའི་ནང་ཚན་བཅ་པའ།[ 

ཀྲིཀཱརཿ འབངས། མི་མེར། ྦ 

ཀལིཏཿ བརྟགས་པ། 

ཀྲཝི།༩་ རཆྩོག་པ། སྡིག་པ། 
ཀྭལི་ཀ་ བ་ར་པ། 

ཀ།་ཝཱ་'་ སྙན་པ། གཡསལ་ 

ཀ་ ༠ ངལ ཆ་ཤར་ཀྱི་མིང་། 
ཀལཱ་ནི་དྷི ཞཱ་པ། 
ཀ།ལྟ་ ར།" ཧ་གར་ཡུལ 'གྱི་བྱང་པྱ ༼་ཤྟྷ་ 

ལའི་གྲོང་དང་། སླ་དང་། ཆ་བསགས་ 

དང་། འོག་པགས་དང་། མ་བྱའི་ཟླེ་མོགས་ལའ། 

ཀྲལ་ པྲཿ ཆ་ ཆེ་འ ་པའམ། ཆ་བསཌ་པའ།། 

ཀ་ལཱ་པའི་ རྒྱལ ་པོ་ བྱང་ཕྱོགས་ ཤནྡྷ་མི་རྒྱས་ཨ= 

སྟེ་རིགས་ལྡན་ དྲག་ པོ།, 

ཀ་ཝཱ་བ་ སཱན་མ། 

ཀ་ཝཱ་བཾ 5 དང་དིར། པི་ཝྲང་ལྟ་བྲ། 
ཀ་ཝཱ་མ་ སྨི་གུ། 

ཀ།་ལ་མ་སི། ཆར་ཡང་། 

ཀ་ལཝཱ་ཡ་ སྦན་ཟུར། 

ཁྲ མཛའ་མ། ཤིས་ཆེག། 

ཀ་ལཿ བཔོས་པ། གསར་པ། 

ཀ་ལྭ་ ཏཱ་ ཆརས་བདྲེ་བ། ༡༦ 
- ]' ལཾ་ཾ བྲབ་སད། 

ཀ་ལ་ང་ བདེ་ཡལེགས། 



ཀ་ལྭ་ཏ་ 

ཀྭ་ལ་ངཇ། དགེ་བ། ཕན་ཐགབ། ་ 

ཀ་ལྭ་ མ་ཏུ༔* དགེ་བདི་བཤེས་གཉེན། གཡུན་ 
མྲི། བུ ྒ 

ཀ་ལཿ ཉོག། ཆུ་ཉཾག་ལྟ་བ། 

ཀིལབ་ལཿ] ཆོ , 

ཡ་ཡ ཟབ ལའཅལ་ ] 

ཀལའ་ལ་ ་ོ ལྔར་ལྔར། ཧར་པཾ། 

ཀ། ལེ་ ཙོད་པ། ཐོད་པ། 

ཀ་ལིཿ ཙོད་ཛན། 

ཀཾ་ལི་ཀ་ གརར་དྲ་ཁ་བེ ་བ། མེ་ཏོག་ 

ཙམ་པ་ཀའི་འབྲས་བྲའི་མིང་། 

ཀ་ལ་ཀཱ་ ཙམ་པ་གའི་འབྲས་བ། 

ཀ་ལེ་ཀར་ དཔལ་བྱེད། 

ཀ་ལི"ཡུག ° རྩོད་དྭཔ། 

' ཀ་ལེ་ལཾ་ འཇག་དཀའ་ང། 

ཀལྐི ་ནཇཿ ཀ་ལྨིངའི་ཧུལ་པོ། 

ཀ།་ལྦིད་ བསྒང་ན་སུ་མཚན་ཞནར། ཤེ 

མཚན། ཁ་ཅིག་ཙོད་ཝན་དྲ་ 

བསྱྱར་བ་དང་། རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱཾགས་ཀྱི་ཡུཝ་ཁག་ 

། དང་ ཟྭ་བྱེད་ཟེང་པ་ལའང་། 
| 

གཱ་ལྲེད་པ་ བཟར་གཡོལ་ཏེ ་འབྲེ་བར། 

ཀ་ལེ་གོ་ སུ་ མཚན། 

ཀ་ལིང་ད་ འུང་ ཟར གྲེང་ ཁྱེར་ ཉིག 

- ག་ལུ" གག ་ རྩོག་པ། 

ག་ལུ་ཁ། ནག་ནོག། ཟྭ་བེད། ་ 

པགཾ་ ཤེ ་ 

_ ཀ་ཤི་ཀ” 

ཀ་ལེ་ ཀྭ་ཡེབ། ཏ་རྒའི་རས་ཤིག། ` 

ཀ་ལོ་ལ་ བ་རོག་ཆེ་བ། 
ཀ།ཤ' སང་ཅི་ཆེང་བ་ངང་། རིཏུས་ 

འདམ་ཙར་བཞེད་པ་དང་། འདའ 
ཐེག་གེས་ས་སྐྱེས་དང་། --དོན་ཞཌགྱར་ཅི་ཉེས་པ་ 
ཡིན་པར་བསུངས་ཏེ། ཀྭ་ཤ་དཀ་པོ། 

ཀ་ཤ་ལཾ། འདོགས་པ། 
ཀླབ ཇིན་པའམ་གཅེར་བ། 
ཀཤ འགྲེ་འཾས། 

ཀཤཔ་ དྷཱི དྲང་སྲོང་འདྲེན་རྐོང་གི་ཐ། 
ཀཤཱ་ཀྲཿ སྨན་ཉིག་སྟེ། རིང་། བྲི་ཤི་ཏ} 

ཤ་རི་བ། ཀྭ་ཤ་ཀཉྤ། བ་སྨ་ 

ཟེར། བཛྡ་རིང་དྲ་ |; རྔཝཿ འབྲམ་ཆེ ཟེར། འདི་ 

ཨ།་ཤ་ གྫ། ཉེས་ རའི་ དྲི་རང་ཇརྒྱརང་ྲ་ དང་། 

ཟུ ་ཏཆ་ཞེས་རྟ་ཆེར་དྲ་ཇ
རྨྱར་ང་“ང་། དེ་ 

དག་ལ་རྣབས་དབེ་ཟླ་དེན་རགས་ཆང་དྲ་དད་ 

དགས་པར་སྣང་ཡཨང་བཞུག་གོ། ཞེས་རེགས་ཤེལ་ 

ཕྲེང་དྲ་གསུངས་མོ།། 

ཀ་ཤཱ་ ྱག་ཚན། ཏ་ལག། 
ཀ་ཤཱ་ད་ ལྕག་འོར། 

ཀ།་ཤེ་ གསལ་ལྡན་ཞེས་པ་སྟི།  རྒྱ་གང་ 

ཧ་ཧྲོང་འཐྱེར་ཝྲ་ར་ཌ་བིཀི་ཤིང་ཛ་། 
ཀ་ཤ་ཀ་ ཡུལ་ཝ་ར་ཊཌ་མིའི་མིང་དང་། ྦ 

ཊཱ རས་དཀརང་མཆག་སོགས་ལའང་ 

_ འཇུག་སྟེ། 
ཝན་ཏེ་ཝ་ར་ཌ་ཕི་ལས་བྱང་བའི ་ངས།› ལེ 7 

ཚེ བྲང་ཁྱེར་གསལ 



ཀ་ཤི་ཀ་ཕྲ་མོ་ ཀ་ཧ་ཧཱ་ 

ཀ་ཤི་ཀ་ཕྲ་མོ་ ` ཡྲ་ར་ཌ་ཕི འི་རས་དཀར་སྲབ་པ། ཀ་ཏ་ཏཿ ཞི རྩིགས་མའམ་ཆེགས་མ། 

ཀ།ཤི་ཀའེ་རས་ ཀཱ་ཤི་ཀཱ་ཤུ་ཀ། ཀ་ཤི་ 

ཀདི་ངབ་དཀར་པ་སི། ྦ་ར། 

༩་སིང་བཏགས་པནི་རར། 
འགའ ༄༧ ཆོ = ཀ་ཤི་མཇེས་དགའ་ ཝ་ར་ཌ་མིའི་ ཧྱལ་པོ་ 

ཞིག་གི་སྲར། 
ཀ།་ཤ་དུ་ ཀ་ཤི ཆ། ཧ་ཀར་ཧ་མཆོའི་ 

ནང་ཡོད་པའི་གླིང་ཕྲན་ཞིག་ལ་ཟེར། 

༦. ༢༧ 
ཀ་ཤ་སུ་ ཟས་གལ། 

ཀ་ཤིར་ 

སུ་ཀཏོགས་པའི་ཡུལ་རྗངས་། 

དེང་རང་པ་ཀིསྟན་གྱི་ཕ་བཙན་འཛུལ་བྱམ་དང་ 

དེ་ལན་སྨད་དང་སྤོད་སྱས་ཕེ།། 
ཀྲཤིར་ཛ་ ཁ་ཆེ་ཆླེས་ཏེ། ཁ་ཆེ་གུར་གུམ་ 

ྦ ལ་ཟེར། 

༽ ༄ ལྟ 

ཀ་ཤཏཿ འགའ། ཁ་ཤས། 
ཀ།་ཤེན་ ལ་ལ་ཉཞི་ག། 

ཀ།་ཤྲས་ ཀག་ཤི་ཀའི་རར། 
ཀ་ཤུབས་ ཀ་ངའི་ཤབཔ། 

ཀ་ཤེ་རུ་ཀྭ' རྒལ་རབ། 
ཀ་ཤཾ་ཏཀ༽་ ཟླ་བའི་འོད། 
ཐར དལ ན་གང་བཕེར། 
ཀ།ཁཿ གསེར་སྱད། 

ཀ།་ཡཱ། དྲང་མྨིག། 
` ཆིགས་མ། 

ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ཏེ 'རྱ་ གཀང་གྱི་ཁངས་ 

ཀ་ཏྟཱ་ གནས་ལུགས། རབར། 

ཀ་ཌཱརཀཿ ཤིང་ཐུན། མུ 

ཀའ ་ དཀའ་ལས། ཐག་པ། ཤི 
ཀཁ་ཀཱར་ཀྭ © ར་མ་བ ད་པ། 

3འ༥ཡང་ རཾ བ་ཿ 
ཀ།༦་ཡ་ ངོ་བྐམ་བ་ལྟ་བ། 

ཀ།་ཡ་ཀཾ་ ཨ་ཇ་རའི་མིང་། 

ཀཾ གསུམ་པ། 

ཀ།་ས་ བཀའ་གསལ་དང་། བཀའ་རྩལ 
=: སང འདྲུགས པ་ར 

ཕྱེགས་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་ཨིན། 

་ - ྲ 

ག་བ བའ 

ཀ་སཔན་ཀར་ ཧྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆྙེ་ང་བ་ 

ཀ་སེ་ར་ སྤེའ། 
ཀ།་པི་ལ༔ མྔོ་སེར། 
ཀ།་པ་ཏ༔ ཆུང་གི་གྲ། 

གྲ ཁ་ས 
རི རབ 
ཀསཿ ཡི མཐན། 

བཱ སློགས། ་; 
` ༤ 

ཀཱ་རཾ་ རི་དྭགས། གླ་བ། 

ˆ ཟོ ༢༨༤ ༠༤༨ ཐབ ཀ་ཧེ་ནཱཿ བཅོམ་མམ། འཆོས་ཏེ། ཆས་ 
འཆེས་ལྟ་བྲྭ། 



ཀཀན་ཡན་ཤི་ལ་ 
གཏན་ཡན་ཤ་ལ་ རྒྱ་གར་གྱི་པཆེཏ་ཐིག་ 

ྦ གི་མཚན། 

ཀཏལཿ འཁྲབག་པ། འྲད་འཇི། 
ཀྭཏསེ་ ཅེ་ལ་གོད། ག་རེའི་དོན་ཡ་ 

གེད་ཅེས་པའ 
གཧོ་ ལབས། སྨོས་ཤིག 

( འདི་ནས་རྗེས་འཇུག་ཅན་སོགས་བྲི”བ་ལ།) 
”ཀབ། ཀྐེག། ཀྭག། ཀག་མ། ལཾ་ 

བཀག་དང་། རྟེང་ཐོག་མོགས་ 
ཀླག་པ་ལའང་འཇུག 

”ཀབ།་ཀ་བ་ བ་ཧོད་ཕང་པའི་རེརང་གནས་ 
བའི་བྱེཝའི་རིགས་ཤིག་ཡ་ཟེར། 

ཀག་གས་ གྲོ་བར་བམ། 
ཀབ།གེས་ལངས་ ཧད་ཀྱིས་འཇམ་པ། 

ཀབག་མ་ གཞོད་པའམ་འཆེ་བ། ཉིན་ཁ། 
ཟང་ཀ་ ཀླང། ཇཛལཌན། ཧུར་བྱ་ཀྱབ་ 

དཀར། ཀང་བྱ་ང་ཟ་མཁན། 

བར་།ང་ ལག་འ བྱ་ཧེད ཕུང་པའི་ངེར་ 

མྐྱེ་བའི་མེ་ཏོག་ཅིག། 

ཀང་སྒྲ་ཅན་ ཀངྐ་། དུར་བྱ། ཧཾད། 
ཀང་དང་ཀིང་ སླག་ཅན་ནམ། འཇེགས་བྱེད། 
གང་ཚ་རད་ གནའ་དྲས་བངྒ་ལའི་ཡུལ་ཞི་ག་གི་ 

ྦ མིངསྟེ་ཧྱ་གང་བས་ག་འར་ཞེས་ 

དང་། བོད་པས་ག་བོང་ཞེས་ཟེར། ཱ 
ཨཱད་ གཉིཔ་ཀྭད། ཙང་ཀྭད། མཉམ་ 

_ རུད་རྟ་བ། ོ 

4¿/ བབས 

ཀང་ཀིས་ཁེངས་པ་ ཤིན་ཏུ་བཏང་བཞི་དན 

ཏེ། དཀར་ཨོལ་དྲྭ་ཞེར།དབྲང་ 
གྱིས་ཀང་བ་ལྟ་བྲ། 

ཀད་པ་ པང་མོ་མབེ་བོང་། ཐེ་ངང་ཡང་ཟེར། 

ཀན་ ཁ་ན། ཆུའི་ཕང་ཀ་ན། ཕར་ཁན 

༦ང་ཏན་དང་། ད་ནི་ཆདས་ 
སྔང་བྱེད་རེ་ཏན། ན་ངེ་ཀན་ཉེས་སོདས དམ་ 
དཅའ་དང་ཆྲཚངས་ངའི་རླྨདའ། ཆཚམལ་རེ་ངརང 

ཀ་ན་ཚར་ཀ་ན་ལྟ་བྲ་དང་། དཔང་ཡོད་ཏྱིས་ 

འཇིན་པ་ལའང་། 

ཨ་འ ཏྲག་ཉེ ་པ། 

།ཀན་ན་ཀ་ ཀར" ཧྱ་གར་ཤར་ཕྱོཐཇ་ཀྲི* 

ཡུལ་ཅིག 
ཀན་ཧ་ཀུབ་ཇ་ ཀར་ནའི་ཡུལ། དེང་སང་ཀ་ 

ནའཛ་ཉིས་པང་གྲགས། 
ཀན་མ་ དཀིལ་མཛབ། 

ཀན་རྩ་ འཅིལ་མང་རི་ཞེག་ཆ། ༤ 
ཀན་ཅི་ ཀཱ ཛོན་ནང་ཆོས་ལ་གྲགས་ཆེ 

བའི་ཧྱ་གར་སྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི 'ཡུལ་ཕྙིག 

ཁེ ར་ - ༨ 6༽ = 
ཀབ་ཀ།བ་ ཀཾ་པ་སྐམས་པ འི་སྨ་ལྟ་བུ། ཀང་ 

ཀང་། ཀཾ་བ་ཏེང་པོ་ལྟ་བ། 

ཀབ་ཆེ་ གབ་ཅེ་ཡང་ང་། ལོ་ཧན་དྲག་ཅའི 
ཁམས་རྟ་བྲ། པ 

ཀབ་ལི་ ཀ་པྭ་ལི་ཉེས་པའེ་ཕལ་སྐད། ཐོད་པ] 
ཀབ་ཤ་ ཀོ་ཧྱམ་གྱི ་བརྡ་རྙིང་ཏི། ཁུ་ཞར་ 

ཕལ་སྐད་དའང་བཇྗེད། ལ་དྭགས་ 



ཀམ་གྲིས་བཏང་ 

མུའང་བརྗེད། དེང་སང་རྒྱ་གར་པའི་ཇུང་ཏ་ལའེ།། 

ཀམ་གིས་བཏང་ བཏང་ཚལ་གྱི་ 'ཧཱས་པ་འདེན་ 

པའི་ཆེག་ཁྱད་པར་ཡིན་ཏེ། ཆམ་ 

གྱིས་ རེ གཏང་རྟངས་ཤིག་གཾ། 

ཀཿམ་པི་ལ། བ་གོད་ཕང་པོའི མི་འདི 
ཞིག་ ལ་ཟེར། 

ཀམ་པ་ཛ་ ཀམ་པོ་ཇིཀ་རེ་དེང་ཀམ་པ་ཌ ་ཨ་ 
ལ་ཟེང། རྒྱ་གང་ཧུབ་ བྱང་གི་ཡུལ་ 

ཞིག་གི་མིང་དྭའང་འཇུག །བད་སྟད་དྲ་སྐམ་པཾ་ཙེ་ 
ཟེར་ཤཱིང་ཅམ་པ་ཡང་ཟེར་རེ།། 

ཀམ་བ ཇིཀ། ཡུལ་དེ་ནས་ཐན་པའི་དངས་ 
རིགས་ཤིག | 

ཀམ་མེ་ཀམ་མི་ རྐམ་སེ་རླམ་མེ་ཟེང་བ་ལྟ་ཐ། 
ཀར་ ནད་ཟུག །ཀར་ཀར་ཟུག་ལངས་པ། 

ན་ཟུག་ཆེན་པོར་བརྗོད། 

ཀར་སྐྱེན་ ཀྲིན། ཡང་། ར་གོད་ཡའང་། 
ཀར་གོང་ དེ་དཀར་པོ་ཉིག་ལ་ཟེར། 
ཀར་གི་འང་ གློ་བར་དྲ་ཡོང་བའི་ནད་ཀྱི་མིང་ 

དྭ་སྣང་། 
ཀར་ཧེས་ཟུག་པ་ ནད་ཏི་བྱེ་བྲག་སྟེ། གློ་བུར 

གྱི་ཟུག་ལྟ་བྲ། 
ཀར་རྒྱལ་ ཀླ་ཉིག་གི་མིང་། 
ཀར་རྒྱུད་ ཀམ་བའི་ཆོམ་ཁྱད་ལ་ཟེར། 
ཀར་ཆག་ དཀར་ཆགས། ཐ་ཡིག་ཕོགས་ལ་ 

བདེ་བའི་ཝེ་མིག་ལྟ་བྲ། 
--  ཀྐར་ཆུང་ ཀྭ་རའི་བྱེ་བྲག་ཞྱི་ག། 

4 

ཀར་ན་ཀ་ དྲིལ་བ་ལའེ། , ༡ཆི ཀཱར་རྙེ་ཆཱ་ 

ཧན་འྲད་བའི་མེ་ཏག་ཅིག་གི་མིང་། 
ཀར་མ་པ་ ཀམ་པ། ཀམ་པག་ཤི་ལྟ་བཱ།_ 

ཀར་མ་བྲང ཀྭ་བྷཊཾ། ཧྱ་གར་ི་བཌྔིཏ་ཉཱིག་ 
ཀར་མྨུག་ ཀ་ར་ཕྔག་པ། བར་རྫག་ལ་ཟེར། 

ཀར་རྩེན་ ནད་ཅེག་གི་མིང་། 
, ཀར་ཟུག' ཀར ་ཤྱིས་ཟུག་པ། 
ཀར་ཡོལ་ དཀར་ཡོལ། 
ཀར་ལང་བ་ ཀེ་རེ་ལངས་པ། 
གཀར་ལངས་ གླེ་བང་ལངས་པ། 

ཀར་ཤ་པ་ན ཀླརཔ། མ་ཧཱ་ཝ་པོཌ་ཕཱཿཁྭ། 
རྐང འཚོ་ི་འིཆཚེ་ཿ 

པ་ཌ། དེ་བཅི་བྱའི་ནི་གསེར་སྲང་ང་། འགན 
ང་སྟེང་རླག་བརྒྱའི་རིན། 

ཀར་ཁའ་འྲབས་བྱུ་ བ་ང་རའི་མིང་། 
ཁཀར་ཤུབས་ དཀར་ཡོལ་གྱི་ཤུབས། 
ཁཀར་ས་ ཅངརཇ། ཝྫང་ཇ་པ་རི། ཝྫང་ལ༣ 

གྱད་ལ་ཤར་བ་བོང་མཐྲིང་གཉི་ས།|: 

ཀར་ སེག་ ཀམ་ངའི་ཆས་རྒྱད་འཇེ་ན་པའི་ 
མག་ཕོར་ཤྷེས། 

ཀ་ ཐཾ། ཀཱ་ཡེ། ཀྱེ་ཟེར་བའི་འབོད་ 

_ སྫ་སྟི། རྐེས་རབས་ལས། ཡུལ 
པང་ཟྦར་ཡའང་འཇུག་པས། ཀྭ་ཨེ་ཁྱོད་ཅང་ཞིག་ 

རྔེད་ཅིག། ཅཾས་པ་ལྟ་ཁུའོ། ཡང་། ཅི་ཡབ་ ཡའང་༔ 

:: >: £ & 

2 1  4ྩ4 4 དད སས་བ 

ས་ས {|| །།ུླླླླསྦ 



ཀྭཐྲཿེ 
„# ༢༨༄༅༡ 

བཛྫས་ནས། 
བཅོང་པ། 
ཟཔ་ངན། 

བླ། 
སྐབས་འགར། ལ་ལར། 
ཀྱེ་ཧཾ། འབད་པའི་བརྡ། 
ཛཱང་། 

དཔངས། 

གླི་ཆེ། གུང་ནག་ལ་ཟེར། 

ཀྭ་སློདཔ། ཁུ་ཏ། བྱ་རོག །ང་རྒྱལ། 
སྔིག་སྲིན། 
ཆོང་ཚང་། 

ཅང་སྐད། 

འདོན་པ། 

རྐན་དང་། སཾ་རྩིལ། 
བྱོག་ཟླ་བ། 
ལྟོ་འཕྱེ། 
བྱ་རེག་གི་ཨན་ལཀ་དང་འདྲ་དའི་ 
དག་བ 

བྱ་རཾག་ཆེན་པོ། 
ཟུར་ལྟམ། 

ཟཾ ད་པང་འཚལ་ཞེས་པ་ལྟ་ཐ། 

ན་ནས་ཙང་སྐད་ 

རོ མིག་ཆུང་། ལེ 

ྦ རགམ་ཀི་རློང་ཁུགས་པར་ཟེར། 

= ` ཐད་ཁ་རྟེ་ཡས་བྱས་མི་འགྲེ་བ] 

:ྨ 

. ཀཱུཏ་ཨ་ན་ཉེར་གྲབ་པའཾ། 

ཀུནེ་ཀའི་སྤྲིངས་ཡིག 

ཀཱགཏ་ ཤོག་གྲུ། དེང་རང་ཧིན་དེར་ཀཱདཛ་ 
ཟེར། ༩ ྦ 

པཿ ཡགསེར། 
ཀྱཌན་ དུ་པ གསེར། 
ཀླཱ༔རྨཏྣལ་ ཀེ་ས་ར། 
ཀཱཏཀ་ ཉ་ཉིག་གི་མིང་ང་། 
ཀཱཏ་ཡཨན་ ཀཏའི་བ་ཉེས་པ་སྟི། དང་ཇིང་ 

ཀདཾ་ཉེས་བ་བཞི་ཇས་རམ་རིངས་ 
རྤུད་འ། བྱ་བརུུད་ཀྱི་རྐྱེན་ཅ ཡ་ན་ཌ་ཁྱིན་ངས་ 

།ཉེས་སོཌ་གསུངས་རེ། 
ཨང་། ཉན་ཐམ་འཕཊ་པ་ཉིག་གི་ཆཚན་ལ་འཇུག། 
རལ ་ 
རར 
ཀཱརྟ་ མཇེར་རྨ། 

ཀཾ ལཀཿ༔ ཡིད་འོང་འཇིན། རྙིང་དྲ་རྔུག་པ་ 
ཟེར་ པ་ལྟ་པ་ འེ། 

ཀཾ ཡིད་འང་མ། [རཾ ྦ 
ཀྭ།༔ མདངས་ཅན། 
པཔ བགྲེ དྭ་དྲ།འ་ཐ། 

ཀནཾཀའི་ སྤྲངས་ ཡག ཞཇུམ་ དཔལ་ ཅ་ཧྱུད་ 

` ནས་ལུང་དརྟན་པའི་།ངིང་གྱི་རྫལ་ 

སློབ་དངཾན་དཔའ་བེ་ 
མཆོད་གནས་སུ་རྩན་དྲངས་པའི་ཆེ་སླུ་ན་ངགྲེས་ ྦ 

པས་འབྱོན་མ་ཐུབ་པར་དཏེན། རླྲིངས་ཞིག་དཅནས་ 

ནས་བསླར་ཏེ་ཧྱྱལ་པོ་ཆོས་ལ་དཀོད་པའོ། ཞེས་ 

མགཔ་ལམ་རིམ་རྐབས་མུ་གསུངས་པོ། ཾ རུ 

པོ་ཏ་ནིཏ་ཤེར་བ་བར། 
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བུནི་ཐུ། ཚ་བ། 

རསྐབས། 

འབྱམ་པོ། 
ཆེ་ར་མ། 

མྒ་དཞ། 

གཟེགས་མ། ཟཔ་ཀི་ཉག་མ། ལྟོ་ཕྙག 

དང་སྲོང་གཟེགས་ཟན་ཏེ། ཕྱི་རེལ་ 
ཐ་ཡུཝ་ཁམ་ | 
ཀཟེངས་ཅན། 
བྱང་ཨ མི་རི་ཀརང་དབྱེན་ཇིའེ་ 

མངའ་ཞུབས་ཡུལ་ལྗོངས། ྒ 

ཞེར་བ། 

མ་ཧེ། 
ཏྲེད་པ། .ཀ་པཱ ཡ། 

ནག་སེར། 

རྒྱབ་ནག། 
སྤོམ་ཤེལ། སྤ་ཤེལ་ཡང་། 

ཕྱག་རེན་ཁྱུ། 
འདད་པ། 
འདོད་ཆཌ། གཡེང་བ། འདོད་པ། 

ལོངས་ཕྱོད། འདོད་ཨོན། 
ཁུ་བྱག། 

འདེད་སྐྱེད། 

ྦ འདོད་ཁམས། 

འདད་འཇ། 
འདོད་འཇོའི་བ། 

ཀཱར་ 
ཀརཿ 

ཀཱརཀ་ 
ཀཱརར་ 
ཀཱརཿཀ་ 
ཀཱརཏཱི་ 
ཀཱུརབཿ 
ཀཱརབཡ་ 

ཀརྦབི་ 
ཀཱརབྷཱདུ་ 
ཀྭརཡ་ 

ཀྭ 

ཀཱདཱལ་ ་ྦ 

` ལདལ་ 

ཆགས་བྱེད། 

འདད་མེངས། འདོད་ཡོན། 
འདོད་ཝྡན་མ། 
ལས་ཅན། 

འཆིང་བེད། ཡིང་ཏོག། ་ 
མཆིང་བ། 

ཐྲོད་ལེ་ཀར་ཏེ་རྡོ་བྱང་ནག་པོ། 

 ཤིེལ་མིག། 

བླར ལུམ། ཕུང་པོ། གཟཀ་པཾ། 

ཁག་པ། 

ལུས་འཆིང་། སྐ་རགས། 
ཨི་གེ་པ། དྲང་ཡེག། 

ལུམ་སྟེབས། 

བྱ་བ། བྱེད་པ། ཡི་གེ། 

ཁྲལ། དཔྱ། 

བྱེད་པ་པ། 

ཁོ རེན། དེ་ཤལ། བྱེད་པ་བོ། 

ཕྩིང་ཇྗེ་ཅན། 
ཟེ་ང་ནག་པ། 

སློན་མ། 
ཀ་དྲའི་བྲ། 

ཆུང་གྲེགས། 

ཞོད།ཟེར་ཆེན་པོ། 
བྱ་བ་འགྱིད་པ། ,ལས་ག། 

བཙོན་ཁང་། བཅོན་ར། 
ཁྲིམས་མུན། -འཆིང་གནས། 

|! དགྲ་སྟ། འེ 



ཤུའླ། 
སྭ་རི་ལྭ། བྱས་བ། ར་བྲའི་གྭ་རི་ 
ཀཱ་སྟེ ་ཆེག་ལེའང་བྱས་པ་ལྟ ་བ། 

སྤངས། ཏཾ་སྦངས་ལྟ་ཐ། 
སྩིང་ཇྗེ། 

ཐུགས་རྗེ། 

བྱོས་ཤིག །མཛོད་ཅིག། 
ལཔ་རྟེག་པ། མིག་བརྟ་ིང་མཁན 
བསྟེན་བྲ། རྱ་གར་ལུཊ་ཀྲི་ཟླ་བ་ 

བརྒྱད་པ། 
སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ། 
སྨིན་དྲུག་ཅན། 

སྨིན་དྲུག 
. མཛད་པ། འཕྲིན་ལས། ལས། 

བྱ་པ། 

འབྲས་བ། 

ཞང་པ། 

རམ་པལ་འཇིན། 

ཉིངཔ། སེ་ནམ་པ། 

རམས། ནག་པ་ཉེས་ཏི། ལྔཌ 
ཀི་མིང་དུངང་འཇུག། ་ 

` བགྲེང་བྱ། མདོག'ནག ་ུ །ནག་པ། 
ཆུ་བོ་ཕེང་གེ་ཁ་འབབ་འདྲེམ 

པའི་རྒ་མཆོ་ འི་ཕ་རལ་ན་བྱི་ 

ཇ་སྐྱེ་སའི་ཡུལ་ཉིགྲ་ལ་ཟེར། ་ཱ 

མགྲིན་ནག །དབང་བྱག་གི་ 
མིང་ལའང་འཇུག འུ 

ཀི་ཀང་ 

ཀལ།ཁཿ་ དམ་པོ་ནག་པོ། 
ཀཱ ལ་རྗེབསང་ ' ཛྔོ་ནག་ཐིབ་པ། 
བྲོག་ དུས་ཀྱི་འཁར་ལེ། 

ཀཱལདུཊེ་ ལེཊས་རྱར་སྐད་དེ། བོད་རྟད་དྲ་དུས་ 
ཀེ ་ཕ་ཉ་ཞེཕ་པ་ལོ་རྒན་དྲག་ཅྭ་པའི ་ང་བཉིས་ 

པ་ར་ཏ་ལཾའི་མྲིང་། ཧྱ་ནག་མྙད་དྲ་ཆུངྲང་ཟེར་ངེ། 
ཟ་ རྒུ ་ཅ་ལ། ནག་པོ། 

ཀཱལྡཇེར་ ཟི་ང་ནག་པ། གཾ་རྩིད་དང་འདྲ། 
ཀཱལི་ ཧྩ་མེ་ནག་མོ། ཨ་ག་ར། 

ཏཾ ་ཕྲེང་ རྟ ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་སྟེ་ 

ཀ་མང་ སུམ་ གོ བྷི སྨད་ སུམ་ཅུ། 

ཀྲ ལིཉའེ་བུམ། ཆུ་བཾ་ ཡ་མུ་ནའམ་ཇ་མུ་ཞ་སྟེ་ 

དའ་འབྲམ་ན་རྒྱ་གང་རང 

བཅང ་ཅལ་ཌབ་ཆེན་པོ་ཛི་ལི་ཆགར ཡད། 

ཀའམ། དད་སུང་། 
ཀ་ཤེན་ ཆེལ་ཆེན་ཏེ་མིའི་ཆེལ་བ། 

ཀཱཤི་། གཅེར་ཐ་དབང་བེང་བ། 
ཟྭ མཿ ་ལབ་ 

གད གྲངས་མཾ་གཅིག་དང་། 

རད ཌ བའི་ དྲན། 

ཀིཀས་ ངས་པ 
ཀིཀང་ སཔ་བདག་ཅིཤིེ་མིང་དང་། གཟའ 

ཉིག་གི་མིང་དང་། ལོ་འདིའི་ 
ཀི་ཀང ་ཟེར་བ་ཏེ། ཀི་ཀང་དྲང་དྲ་སྨེབ་ན་འས་ 

དཀིས་པར་བགེགས་དང་བར་ཆད་ཉྟ་བ 1 བ་ 
ཡ་ཟེར། 
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གྲུ་ཡང་ཟེར། 

རྔགས་ཀྱི་འབོད་ཆེ་ག་ཏུ་གྲགས་ 
ཤིང་ཇོ་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བྭ། ཀི་ 

ག་འ ༤༧་ནི་ཧྱོ་ཡྲང་ཉི་ཕྲ་པ་ཏ། བོན་གྱི་ཆེག། 
ལའ 

” ཏཀ་ སྲིན་ལོ་དང་། འབུ་སྲིན་ 

སོགས་ལ་འཇུག། 
འ་ན་ཅིང་འགྱུར། 

ཅི་ཨང་། 

བག་ཙམ། 

ཅུརའ་ཟད། ཏོག་ཙམ། 

གེ་ཕང། པ 

སྲིན་བྲ་དང་། ཨི་ཏི་ཀྲ་ཡི། 

འབྲ་གྲོག་མའི་མིང་། 

ཟོལ་ཅན། བླས་བེད། མགོ་ 

བསྟེར་གཏོང་མཁན། 

བ1་བྱེད། 
ཐག ་གན། བ་སླ། 

འབྲུམ་བྲ་ཕྲ་མོ། 

ཏིལ་དམང། འཐྲོན་འགྲོ། 

ད་གས 

ཕོ་ཐབ་ཀྱི་དང། 
རྙ་བང་གཟན་པའི་སྐད་ཕྲ པ ༈འཾ 

རིང་བང་འབོད་པ་དང་། 
ཅངན་ཧཔ་པ། 

ཧཾ་ར། 
འོན་ཏེ། འོན་ཀྱང་། འོན་ཏང་། 
ཨིན་ན་ཡང་། 

མད་ཏྱི། དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་ཟེང་ལ། 
„ ཌྷ་བཐ། 

གླེཌ་བམ་ཀི་པར་ཟེར་བ་རྟ་བ། 

བྱ་སྲེག་པ། 

རྒྱ་སྐད་སད་གྱབ་པའི་དན” 

དང་། སླ་སྙན་ཀྱད་བདྲན་ 
ཡོད་པ་ཞིག་ལའང་ཟེར། 

ཨི་ཅི་ཊྐུལ་བ་སྟེ་ཟ་ཕུག་ཕྲང་ 

བ་ལ་ཟེར། ཀི་ཅི་བྱེད་པ། ྦ 

ཀི་ཚ། དྲམ་པ། 

ཟེའ་འབྲུ། ཀེའ་ནི། རི་སློག༔ 

དཔྲལ་རྷོ་ཅན། 

མེ་ཏོག་ཅིག་གི་མིང་། 

འབྲ་སྲིན། 
ཡོན་ཕུལ། 

སོན་ཏིག། 

ས་སླཾ། 

ྦ གཀང། ཀ་ཀན། ཤེང་ཨརྐ་ 

དཀར་པོའི་ཅ་བ་དང་། ཀི་རི་ 
ཀན་དཀར་བོའི་ཅ་བ། 



3༡ ¬ -ཟྲཿ ཌྗ”ཾ ༡ 9 

/ ༡? 

༡ ཟླ) =ཟླ? -32 -3 2 2 ཟླ 

ཧེ 31་ཌླུ 

༡ 

-ཟ - ཤཱ 

༤39 

གྭི་ག་པའམ། 

ཨིག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

སྨན་ལྔོངས། 
ཆུ་བྱ་མཁྲེང་རིལ་དང་། ཕྲོག་ 

ཏུ། ཅོད་པཊ། 

བྲེར་ཅོག ཅོད་པན། དབྲ་རྒྱན། 
དྲབ་ཧྱན། 

དབང་ཟྱག་དང་གནའ་དྲས་ 

རྒྱ་གང་གྱི་ཀྲང་ཞིག་དང་ཕསྲིན 

པོ་ཞིག་ལའང་ང་།| 

ཟས་ཏི། ཕྱང་བ། 

ཅུ། 

ཤུ་བ། 

ཤུ་ཐཾར་ཅན། 
གྲག། གཏམ་གྲག་ལྟ་བྲ། 

° སླ་དང་དེར་སློགས་པ། 

ཅ་ཅོ། ཀྭ་ཅ། 
རྩ་སྐད་ཕྙམ་མའི་ཕྱར་བ། 

རྩ་ཕྱཔ། ྒ 

ཉེ་ས་བྱས། 

སྩེམས་ལས། 

འབྲའེ་གྲ་མ། 

གཞེན་ཧྭ་མ། ན་ཆང་མ། 

སླ་ཤད་འཇི་ངས། 

ཁཱུ་ཚད། 

སྱིགས་བུ་ྟེ་ 

` འིམ་པ་ 

ཅི་བི། ཕོ་ཉའམ་ལས་ཐེད་ 

པ་པ། གཡོག་པ། གསང་བའི་ 

ཡས་བེད་པ་དང་། ཕོ་ཉ{ བྲན་གཡོག 
ཕིལ། 

མེ་ཏོག་བྲལ་བ་དང་ཝན་བཞི་ 
ཤིང་ཉིག་སྟེ་ཧྱ་སྐྱེག་ཤིང་དང་ 

ཅི་ཐཾཔ་བཇྗེད་པ། ག་རེ 

ཐོས་བྱང་། 

རྩ་གྲ་མ་དང་སྩེ་མཞི་རྩེང་ཆཌ 

བྷུ པའི་གྲ་མ་དང་བད
་ཏི་ཡལ་ རྩ 

གྲ་སྭྭ་ལུང་། 

པ་ལ ་ཤ། ཧྱ་སྐེགས་ཤེ ང་གི 

མིང་སྟི། ནྷ་རྒྱན་མཆན་དྲ། 

ཡོ་མ་ལྔང་ཁུ་ཡིད་ཤིན་དུ་འཕྲོག་པའི་མདོག་ཅན་ཊ་ 
ཧེ། མབས་པའི་ན་རྒན་གྱི་དྲིཔ་ལན་ལམ།ཅ་འདི་ 

འདབ་ཆགས་ནེ་ཅོ་གཞོན་ནྭ་ཚོགས་པང་གྱར་པའམ ་ 

ཨང་ན་ནི། དབིད་ཀ་གསར་པའི་མེ་ཏོག་རྒས་ཁིརང་ 
ཀི་ཤཱ་ཀ་ཡེ་ཤིང་ཉིད་དེ། ཁྱེས་གསུངས་པེ། 
ཧྲེ 

ཀམ་པ་ ཀིམ་པ་ཀ། ཀེནྤྲཱཀ །ཀིས་པ” 

ཁྭ ཡི་འབྲས་བྲ་མཚུངས། {3 

མཅིལ་ཟས་ཀི་རིགས་ཅན་དང་། །སྤྱ་མ་ངཁྱིནཾ་ 
དང་མི་རག་པའི། །འདད་པ་ལ་ནི་མི་ཉམས་ཁུཀས། 



ཀིམ་པ་ལ་ 

ཐེས་པ་སྟེ། ཧྱ་གར་ཧྱི་དུག་ཤིང་འབྲས་ཐ་ཅན་ 
ཞྱིག་གི་མིང་། 

།ཀྱེམ་པ་ལ་ ཀིསྤྲ་ཡ། རལ་མོའི་ཆ བྱད 

ཅན་ཞིག་ལའོ། 
༤ ༢༣ ྦ རར ་ 
གམ་པའ་འབྲས་བུ།

 ཧར་གང་གྱ 'དྭུག་ཤཾང་ཞེག་ 

གེ་འབྲས་བྲ་སྟེ། ཤིང་ཐྲོག་ 
ཕྱི་མཇེས་ཤིང་བརང་ལ་ནང་ངན་པ། དང་པོར་ 

ཟ་བའི་ཆེ་ཉིམ་པ་སྟར་སྣང་ཨང་ཟོས་ཇེས་ངོ་ཁག 

པས་ནད་བརྐེད་ནས་རྫག་བརྫལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ 

འདྲལ་བའི་སྐབས་སུ་གསུངས།། 
གཀིམར་ ྦ ལྟ་ཤེག། 

ཟེ ཅི་ཐྙིག་དང་། ཅི་'ཡིན། 
སིར་ མ་སི 
ཀི་ས་ཏཀྐདར་ ཡབ་བེད་པ། ཕོ་ཉ། 
ཀརང་ འད་ཟེར། 

གིརཌཿ་ འདེད་བེད། 
ཀརབཿ༔ཿ ཤོ་རེད་པ། 

ཀིཧང་ གྲབང་ང་ནི་ཧོ་ཝ་ར་ཉི་ཕ་པ་ 
ཏ་ཟར་བ། 

ཨིདན་ ྦ སཁཊྲིཀ་ཉེབ་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ 
‹ ཞེག་གི་མིང་སྟི་དེ་ཡ་ཅང་ཟད 

དམར་བའི་ཆ་ཡེད་པའ་ཞེས་གསུངས། 
སོ, ཆོས་ འན་ལམིར་ཡ་ན། ང་མ ཀིལཡཱ་ ཕྱང་པ། 
ཀོས་པཅི། ཀི་པའི་འདབ་མ། 
ཤེསར་ ྒ ཆེགས་མེད་པ། 

ཀིཤཿ 
ཿ 

མཇལ་བ། འཕྲད་པ། ཐུག་པ།ཿ 

གཏུང་འབྲེལ། 

ཀི་་ཏཱ་ཏ།། མོན་ཡུལ། 

བསླགས། 

གྲགས་པ། དམྨགས། 

བརྟར་བ། པཕྲེང་བར་བརྟར་བ”་ 

ལྟ་བྲ། གཟི་དརྗིད། 

ཁང་ཁྱིམ་། ཤུ གྲགས། 

ཁབས། 

ཕུར་པ། ཅངས། ”ཆེར་མ། 

འད་མ། གཟེར་བ། 

ཡེགས་རྦྱར་སྐད་དེ། བོད་སྐད་དྲ། 
ཕུར་བྲ་ཞེས་པ་ལ ་ཤན་དྱག་ཅའི་ 

བྟཉི་བྲཅ་ཞེ ་གཉི་པ་པ་པ་སྦེལ་ལོའི་མིང་ཐྟེ། གྱ 

ནག་སྐད་དྲ་ཕུུ་ཤིང་ཟེར། 

ཁྲེལལ་ 
ཀླིཤཿ 

,འཆིང་ ེད། གདམ་ བྱེང། 

རླུང་གི་བྲ། 



ཀྡིཤིའདབ་ 

ཀཱ ཤའིའ་དབ་ མཔམག་པཊ། ཤིང་ཨབམཤའི 
ྒ ལེ་མ། བདྭག་སྤས་ཀྱང་བྱེད། 

གོས་ཀྱང་འཁུད། 
་ཀཱས ཅཆིས་ཀྱང་། 

་ཀུ་ ད ཀུ་ནི་གྲངས་དྲྭག་ཧཅུ་ངེ་གཅིག་ 

དང་། རྫགས་དེན་དྭ་མཁའ་ 
འབྲེ་མ་ཞིག་ལའང་འཇུག །ངན་པ་དང་། དཀུའི་ 

“་དེན་དང་། གྲཾད་པའམ་གསུས་ཁག་དང་། སྲིག་ 
༄ན་དང་། ཀྲ་པ་དང་། ཀཱ་ཟླ་ཏི་་རི་བྱེད་པ་ཟེར་ 

བ་དང་། ཀྲ་དེང་ངེ་འདྲག་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ཀཿ 
ཀཀུརཿ 

ལགས 
གཀཀུ་ 

གུཀུ་སྦགས་ 

ཀུཀུཏ་ 
ཀུཀུཐཱ' 
ཀུཀུབྟ་ 
ཀུཀུབྟཿ 
ཀུཀུབྟ་ 
ཀུཀུརཅ་ 

པ་གཞི། 
བྱ་ཝྲང་དང་། ལག་རྔམ། 

ཉན་པ།, 
ཀྱི་ལྩེ་དཀར་པེ། 
པྲ་ཧེལིཀཱཿ: སྐུ་སྐྱ། ལྔ་སྟེ” 
སྦས་ཆིག་དང་མགོ་འཐྲམ་པ་ 

དང་ཚོད་བགམ་ཕ་ལའ། 
བྱ་གག་དང་། ཁྱིམ་བྱ། ས་གནས 

ལའང་ཟེར། 

བྱ་དེའམ། ཁྱིམ་བྱ། 

ཕྱེགས། 
ཡུལ་ཕྱོགས། 

ཉི་'སྟོན། 

ཕྱོགས་ཅན། ྒ 
ཀུཀླདྲཧྭཾནཱ། ཀྱཀྲ་རི་པ། ཁྱི་ཡ 
ཅལ་ རྱོང་ སྤབ་ བའི་སྤོབ་ གའ 

ཀུཀུ༣ར་ 
ཀུཀུརཏཝཱདཱ'་ 

ཀུ་ཅོ་ 
༤༨༩༧ 

ཏེ་རྒྱ་གང་གྱི་གླབ་ཆེན ་ཀྭ ་ཀ་རི་པར་ཨང་འཇུག། 

ཀྱུ་ཉོ། 

གཡང་ར། , 

ཀུཀླརཔཱདཱ། མ་ག་ཧྷའཾ་་ངི་ 
ཞིགི་མིང་] རི་བྱ་ཏཾང་པ་ཅན༔ཊ ྦ 

བཀམ་པ། 

གུ་གེ སྟེད་མངའ་རི་པ་ཀི་་ 

ཁངས་གཏོགས་གྲུ་གེར་ཟེར། 

. ཝིང་བ་དང་། སེ་གོལ་གཏོག་པ། 
ཁྱིམ་བྱ། 

ཁྱིམ་བྱ་མོ། 

ཁྱིམ་བྱ། 

ཁྱི། ཟ་བྱེད། 
མེ་མ་མུར། . མེ་དང་མེ་བྲལ་་ 

ཚ་མོང་འཇུག། བྲ 

ལྷ་ཟར་ངམ་ཚང་ར། འ་མོ 
ར་སྟི་ནི་ཏདྤ་ཡང་ཟེར། 

ལྷ་ཟུང་དཔྱི། དཀྲ་ཐྟེ། ཕྷ་སྙེ་ 
ཉེས་པའི་དན། ྦ 
རང་གྲད་འགེངས་པ། 

ཀུ་སླ། ཀཱུ་བླ་ཏི་རི་བྱེད་བ་ 

ཟེར་བ་སི། དེན་མེད་བའི་ཟླ། 
གཀལ་ཀལ། ལ་ཁྱཨཿ སྭཱ། ཧྭསཱན[¡ ྦ 

དེན་མེད་སླནམ། མང་ཕེས་འར པའི ་སྐད་སླའི་མིང་་ 

རྟེ། ཁྱི་ཧན་ཀྲ་ཅོ་འདེན་པ་ན། རླྱ་མཚན་མེད་པང་ 

གཞུན་དག་རྒྱག། ཐྟེས་དང་། ཀུ་རེ་ཆྗེ་བ། ཀྲ་ཅ་ཆྱས༈ 

ཆལ་རྨ་བ། ཀྲ་ཅོ་འདོན་པ་ཟེར་བ་སེགས་ལྷ་བྲའེ༔ 



ཀ་ཅོ་ཆེ་བ་ 

ཀ་ཅོ་ཆེ་བ། དེན་མེད་པའི་ཅར་གཏམ། 
ག་ཅོ་དི་རི་ར། ཀཱ་དིར་བཉད་སླ་སྟེ། དེན་མེད་ 

སླའམ། ཟླ་རུབ་ཆེན་པོའ། | 
ག་ཅོར་ ཀུ་ཚེར་ནི་པད་ཀྱི་ཡུལ་ཉིག། 

ཀཱཉྫ་ _ ཞགས་ངི་དང་། ཡང་། ཀ་ཀ་ 
ནི་སྟེ། སྲན་མ་དམར་ང་མགཾ་ 

ནག་ཏེ། དེ་ཡང་ཕྱེད་ཞག་ཅིང་ཕྱིད་བྱི་ང་ལྟར་ 
དམར་བའི་སྲན་ཆུང་གི་རིགས་ཏེ། དེ་ལ་གས་དཔད 
པ་དག་གིས་མདའ་རྒྱ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེབ་ 

མཁམབ་དབང་ཨ་ལག་ཤ་བརྟན་དར་པས་གསུངས།། 
རྙད་ཁུ་ཧྭ་ཁུལ་དྲ་འལ་མ་སི་ཟེར་རེ། | 

གཉར་ འགམ་ལེགས། 
མུ།3རཿ གླང་པ། 

ཆོ རེ་མ 
ཀ་ཏ'་ ཅི་ལ། གང་ལ། 

ཀཏལཿ འགྱིངས་པ། 
ཀ་ཏུ་ད་ཡེ་ བཅེ་བར་མཛོད། 

ཀ་ཏུ'བནྡྲ' ཞ་ཉེ 

ཀ་དཱ་ར༔ ཡག་པའི་གླ་མེ། 
ཀ་ཏ'་ གང་དྲ།ཅི་ལ། སྐྱོག་རི། 
གཏྱ'་ཏཿ ཅེ་ཡང་རང་། 

ཀཊུར༔ ཁཌཏང་པ། 
ག་ཊ་ཛ་ ཉང་ཤིང་དང་། དུག་མོ་ཐུང་༔ ་ 
གུ་ཊ"ཡ་ དག་མོ་ུང་སྨན་ཤེང་། 

་ 
གཱཏྟ' ཅིག་པ། ྦ 

ཀཱ་དེང་ངེ་ དཱ 

ཀུཤཱ'ཧཱཾ གཅོད་བེད་མ། 
བདང ་ 
ཀུཊ་ཡཏི་ འཐུན་པ། 
ཀཱའི་མ། བཏར་བ་ཏེ། ཕྲེང་བར་བརྟར་བ་ 

ལྟ་བུ'དང་། བྱི་དར། 

ཀཱཊཱཾཏཾ་ ཡི་ག་དུང། 
-ཡ་ རའ གསཆུང། 

གུཊབར་ བཙེགས། 
གཊ། དབྱིག་པ། དྭབགས། 
གྲུ།་ཊི་ ཀྱག་ཀྱཾག། ཁང་པ། ཛརྫང་། 

ཊི་ཀཱཿ བང་བ 
༢ 

ཀཱཊེལ༔ ངན་པ། བཐ་ཆད། 
འའ ༩༧ 

ཀཱ'་ཊཾེལ། ་ཀྱག་ཀླེག། 
༢ ˆ ཚོ 

ཀུ་ཊི ༩" ཕོ་དང་། ཛོང་། 
ཊི ཧལ་པོའི་ དི་གཙང་ཁང་། 

རོ = ཧོ དར་ཆུ 
ཀྐུཊནཱ། གཉེན། ཉེ་དྲ། བཟའ་མི། 
ཀཱཊནྦནཱ་ གཉིན་རྒྱས་མ། རོ 
ཀྲར་ མྲབ་༢ར་ཆུང་། ཧྭ་ཡཱལྨ་པ རྔང་ཇི 

ཀཿ བླ་འབྱིན། ྦ 
ཀ་ཏར ཐྟ་རེ། 
ཀྲད་ར། གཞོན་ཧུ། 
ཀཛཱ་ཏ དའཁན་འཇིན། 
ཱ་དེང་ངེ་ སྐད་ཅོར་ཆེན་པོ་ཧུབ་པ་ཏེ་དེ་ནས། 

ཕོག་ཆུ་ཁར་བྱོན་པའི་དྲས་མུ་ཁང་་ 
པ་ཉིག་ན་ཀྲུ་དེང་ངེ་འདྲག་ཟེར། 

སས 2 སས སས ས་ས བཿ -ཿ་ 



ཐ་ལ དུ་སྨུག ཟེར་པ་དང་། མིང ་ནི།. ཀུ་བ| 

ཀྭ 

འདད་པ། 
དབུགས་བྲ་མ། 
མདང་། 

དཔཔ། 

མདུང་འཇིན། 
ཁུར་བ། 

བཅད་འབྲབས། 

ཆེས་བུ། སྣད། 

ར་མྱགས། 

ཀཆ ཡ ངེ་རབ་ལ་གནས་པའི་ 
བྱ་མིག་མཇེས་པ་ཉིག་དང་། ཆེཔ་ 

ཧྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་ཕྲས་བགྲེས 
པནི་མཚན་དྲའང་ཟེར། 
ང་། སྟོད། དང་། སྤོག་མ། 

སྲེག་བྱེད། 
རལ་ཆཚགས། 

རྣ་ལོང་། སྙན་ཧྒྱན། གདུབ་སྐར། 
འགིངས་པ། 

ཁྱི་རྔཾ། གཡའ་བ། རྲཾ་ནད། 
རྔཾ་ཤྲ། ྲ ་ 

སྱི་བླུགས། 

ཡེག་འཚོ་ཅན། 
ཆུར་ཉལ། 
ཨཱལ་བྱཱ། ཏུམྲི | ཀཱཡཱ་མཱ། ཞེས 
ཕླིས་ཏའི་བརྡ་དོང་། ཨང་། 

ཀཱ་བེ་ར་་ 

རྣམ་པར་རྒྱལ། སྡོང་བྲ་རིང་པོ། དྲ་བ་ཅན། ཇ་ཟུམ། 
བྱེད། འབིགས་བྱེད། འབྲས་མཆག་ ཁར ་ ཁི 

རྣམས་ཟེ ཟར་བང་སྣང་། 

ཀ་ཐ་ཆུང་བ། བྲ 'ཤིས་ རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ ་ཨ་གྱལ 

སྨན་བིལ་བ་སྟེ། ཤེལ་འཕྲེང་ 

ལས། པིལ་བ་ཉེས་པ་ཀྲ་བ་ཆུང་བ་མོ་རིགས་ཏེ།[ 

མིང་། བྲིལཝ། ཤྭཱརཾ་ལ། ཤྲིསཱཿ། ཞུཡཱང། ཀླ ཕལ༔ 

དཔལ་འགྲས། ཟྲི་ལ་ཟཾར། རྫོན་ཤིང་གི་ཧཾ་མོས་ 
བཅམ་ཝན་འདས་ལ་ཤི་ང་ཐྲེག་གི་རྩིང་པེ་བྲིཝ་ ཕུམ 

ཏེ་བྲབ་ཤིས་པའི་རཛྫས་སུ་བིན་ཧིས་བླརབས་ཞེས་ 

པ་ཡངས་གགས་ཏེ། ཡང་པད་བཀོད་དྲ་ཀྲ་བའི་མིང་: 

ལ་ཨ་བམ་ཞེས་ཟེར་དབིབས་ཤེལ་དམ་དང་འྲད་ 
བ་ཉིག་ཡོད་སྐད། འབྲས་ཐྲ་ཁུ་ཚར་ཙམ་ནང་སློ་ 
ངའི་སེརང་ཐྲིགས་འདྲ་བའི་དབས་སུ་ཆེ་གས་རས་ནར་༡ 
ལེབ་ཡང་པ་རོ་སྐྱར་ཞིང་བསྐ་བའེ། །ཞེས་གསུངསཾ།¥ 

གདུབ་བ་དང་། སྟེང་འཐུང་ 

ཡང་ཟེར། 
ཀུ་བ་ལ་མེ་ཏག་ ཀུ་བ་ཡ་། ཨྲཏྣཡ། 
ཀཱ་བའི་གཟིངས་ བིལ་བ་སྐམ་པོ་ཡས་བཅོས་ 

ཤུ ཧབ" ཁ།*° 

པའི་གྲྭ་གཟིངས། 

ཀ་བྱས་ ཕྱམས་པ། ནད། 

ཀ་བྡཿ བག པ། 

ཀ་བེཉིཿ རྱུག་ཆའི་ དྲ་བ། 
ཀ་པེ་ར་ ལུམ་ངན་ཏ་བྱང་ཕགས་རྲལ 

ཡེ པོ་ཉམ་ཐྲས་སྲས་ཏེ་ཟྲིན་འོ་ 



ཁཿ ཤྷ ཤཆ་ 

གཙོ་བོ་དང་ང་དའི་ཐོགས་པོ ཀུ་མུད་གྲགས་ དམིལ་ཟེར། ཟླ་འོད།  . 
× ཉེར་ནྲིན་བརྟ་གནན། _ ཀྭ་མུད་དགའ། ཙཀརཀཿ ཕེག་པ་དང་འྲད་ 

གཱ་བེ་ར་ - ཀྭཝྤཾར། ཤྲིཤ། རྣམ་སྲས་ཀྱི ཐ། བའི་བྱ་ཞིག | | 
ཀུ་བྱི་མང་ཀེ་ བོན་ཝུགས་ཟ་འཇམ་དཔལ་ ཤཔད་དྲགག ཉི་ན། ྦ 

དྲབངས་ལ་ཟེར་ར། ཛྨ་ 'ཕྱུད་བཅུད'"འབུང་ ཙ་ཀར། ཕྲེག་པ་དང་ ྦ 

ག་མངེ༽ ཟ་འོད།  དྲད་བའི་བ་ཉིག ། ྦ 
ཀམ་ཊཱ' འཕྱོན་མ་སྟེ་སྨད་འཆོང་མ། ཀྭ་པུད་གཉིན་ མཚན་མོའི་མགོན་ནམ། ཟླ་བ ྦ 
ཀ'་མ་ནཱ་པ་ ང་མོང་། ཀ་མུད་ཕན་ ཀྲྱ་སུད་ཚལ། ཀྲ་མུ་དི་ཚཱ'| 
ཀ་མ་ར་ ལྐང་སྤུལྣ། ལངྒ་ནས་ཐྲཾན་ ཀུ་སུད་ལྡན་པ། 

པའི་གསེང་མཆག །རྐྱ་ནག་ནས ཀུ་མུད་ཕན་ ཟླ་བའི་འད། 
ལླད་བྱགད་དེ་འཁེར་ཡང་བའཞི ཀུ་མུད་ཆལ་ །ཀུ་མ་ད་ཡི་ནགས་ཚལ། 
གསེར་ལ་ ཟེར། ཀ་མུད་ ཆོགས་ ཀྭ་མུད་ཚལ། ྦ ྦ 

ཀམཏཿ བཐེི་བཤེས་ངན་པ། བྲཌ་ཁཏ ཀུ་ཆམུད་བཞད་དྲུས་ མཚན་མོ། ༨ ྦ 
ཀྤུམུཏ་ རྐ་བྲོས་དེབ་པ་སེ། གས ཟབྲ་ཆད་ཟོས རཆ རཾ ཆུ ཡོ སྲིག་ དང་འྲད་་ ྦ 

སླུ ཅོད་བུན། ཀུ་མུནྦ་ཏཱ་ ཧྱ་ཕུད་ཅན། ཀྲྭ་ཕུད་ཚལ། ` ངོ 
ཀ་མུད་ མ་དགའ་འམ་རམ་མོས་ཉེས་ གུ་མ སྐུ་གམ ཕྲི་ཡང་ཀྲ ། ྦ 

བརྒྱར་ཏེ། ཨུདྤ 'དཀར་པོའི་ ཀཱ་ མཡུད་ ལོ་ མ་ ཤིང་ཡངས་ འད་ པ་བཏེའ། ྦ 

མིང་དྲྭ་བཤད་དེ། | བྲས ཛ་མ། རྫ་བྲམ། 

ཀཱ་མུ་ད་ ཀྱ་མུད། ༦ ཐུ སླིབ་བྱེད། 
། ་མུ་ དཾ ཅ ཀ་མུད་ལྡན་པ། ཀབྦྷ་ཀ' ཀྭ་བཏེན། སྲིན བའི གྱལ་ཧྱཾ་ 
ཀ་མུད་ ཀུམུདཿ ུ་རྤལ་དཀར་པོ། ཟླ་ ལངྒ་མགྲིན་བཅའི་རྫུན། 

ཁུ བའི་དྲི། པ་སས། མ་དྭགན། ཀུརྦ'་ཀ།རཿ ཇཛ་མཁན། 
༢ བཧ། ཉང་ཏཱཏཾ་ཏཱཿཏང་ང། ཟྭ་བས་དགའ། ཀཿ གུལ་བྲམ། 
མེ་ཏཾ། ས་ཕག |ས་ཏབས། མཚན་མ་བྱད་ ནྡྷ བྲམ་མཁན། 

ཆུམས་ཟེར་ར། ` གླཡི་ཆྭ་ ༩ ན་ཟིན ཱ 



ཀཱ།་མཱ་ར་ ངཱ 

ཛོ མཱ་ ར་ 

ཀཱ་ཝཱ་རཀཿ 

ཀཝཱར་ཧྲུ་ཏ' 

ཀུ་ཱ་རཾ” 
ཱ ་ ཟོ 

་ཀ'ཅརཿ 

་ཀུཿནྡན་ན་ 

བཿ ཇོ ཆེ 

ཀཛ་ཏེ་ ཀུའི་ 

ཀའི་ རྔང་ 

ཀུ་ཡ ཀན 

ཀུ་ཡངས་ 

རྒྱལ་ཚབ། གཉེན་ུ། འི གྲྭཕཾ། 

གཞེན་ཧུ་ཅན། 

གཞན་ཧུར་གྱར་པ། 

ཕྱགས་ཕྱང་མ། གཞཾན་ཧཱ་མ། 
སཕྲས་མཾ། 

ཀླུལ བྱེད། 
_ ཁན་མྱོད། 

ཙནྡུན་དམན་པ་ _ ཙནྡྲན་ 

དམང་པེ། 

༤ པེལ་བ། ངན་རསྐྱེས། 

` 
ཉི་ང་ཕྲལ་ཏེ། རེ་གས་ངན། 

ཧྱ་སྐད་དུ་གདེན་འདྲེ་ཡ་ཟེར། 

ཐཐ་བ་བ་ལ ཁའ པ་ལ
 

ལ་ཟེར། 

ཧྱ་སྐད་དྲ་གདན་འདྲིའི་རིཌ་ 

ཅ་ ༦་ཨ་་ 
འདེའི་ཉ། 

མཛེད་ཕྡན། 

བཝ8། བཅད་བའ་རྗེང་ཧུ་ 
ཡད་པའི་ཉིག་སྟེ་ནད་རྟག

ས་ 

ྦ ་ ་ 

སྲིན་བ་ལ་ཐ་ཆགས་པའི་ཉི9 རྲི 
སིང་། ཉིག་ 

གུ་ཨིང་པཾ། བག་ཡངས་ཏེ་ 

གུ་ར༔ 
ཀ་ར་མ་ 

༦ ར་ ར་ 

གུ་རང་ག་ 

ག་རང 

ཀུ་རུ་ 

ཀུ་རུ་ཀ་ 
ཀ་རུཿ 

བཆ ་སྐད་དེ། རྱང་ཆེང་ནག་ 

པ་ལ་ཟར། ཧྱ་ཞག་སྐད་ དྭ 

བྱཏཔ་ཟེར། ཞེཕ་ཤེལ་ཕྲེང་ ¦ 

དྭ་གསུངས། 

བྱ་ཀྲ་ངརར། ཉ་བཟང་བའི་བྲ་ 

དང་ཡང་བྱ་ཁྲ་ཧོང་པའང་ཟེར་ 

གུརྒྒ སྲེག་ཆགས་དང་ཤྭ་ 

པ་ལའང་འཇུག | 

བ་མདོག | 

བྱེཇ། མཛེད། ཇཾ་ཡེ་དང་ཉེ་ 

བར་རྫ་མོའི་ྲོང་ཁྱེར་རྙིང་ པ་ཀཱ་ང་ཆེ་བང་ཟེར། 

ཀྐྱེ་བསངས་མ། ཀྲ་རེ། 

ཚུབ་རན། 

གུ་རུ་ ཀལ་ལ 
ཀྭརཀྭླ ྷ་ ཕྱ་མོ་ རི

ག་བེད་མ༔ 

ཀུ་རུ་ཁ་ 

ཀུ་རུ་འདོན་ 
[ྐུ་རུ་ཕེན་ད་ 

ཀུ་རུ་བན་ད 

༨ ཧོ ཌཌ ཀི ་མིང་ |
 གྭ་=་ ཁ་ 

དང་ཧྱ་གྲམ་ཡང་ ཟེར། 

ཁུ་བྱག ! 

ཀྭ་ར་པིནྣ། 6ུ་ཉེ ་དང་རྩ་དྲིང་ 

མ་བཟང་འ་ཐོད་ངཐིག་ཞང། 
མེ ་ཏཾག་ གི་རླ་གུུ ་དང་ | པ

ད་ 

་ དང་། རྒྱ་ མཚལ་ ཅག ̀ 

ཡའང་།{ 

མོན ལུག [མོན་ཡུལ་གྱི་ཡུཛ 



ལ་རུ་ར་ 
ངཇང་བ། 

༣༦༧ ༥༨ ^ ༦ ཁོ 
ཟ་རུའ་མགྲན་ལྡན ' ཁུ་བྱག །ཀྭ་ཧཱའི མྲིན ྦ 

༢ 
གྲར་ཀཱ་ཤ་ 
༨ ོ 

ཀྲུང་ཏཱ 
ཀཿ རཿ ནོ” 

རཾ 
རྤ 

རྡན། 

མཆེད་སྱིན། 
མཇོད་རྨྱ།

 

9 རིགས་ངན།
 

ངན་པར་ཅི་བ
། མི་མཇེས་པ།

 

སྨད་པ། (བསླུར་བ་
བཏབས་པ་) 

སྟེ་འདེ་གང
་གསལ་གྱི་ས

ྐད་ ྲ 

དད་ཟུར་ཆ
ག་པར་མངན

། ཆོ 

ངན་རྨ། 

བྲ་མལི། ཁྱཾས་ཀ། ་
 

ཊཱཾརྭ་ལེཤྒམ་བྱང་བ
རྡ། ཏྲ ་ཊ། 

ཡ ་ལཱ། བླིལུ། ཧྲིས། 

མོཔ་སྨད་པ། འཕྱ་སྨད་པཞི་ 

སླ་ཟེར་བ་དང་། ཚེད་མོ་ཡིན་. 

པར། བློ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན་དུ 

གསུངས། ཡང་ཀྲ་ངེ་སྐད་ཅོལ 
རྒྱབ་པར་ལའང་ངོ་། 

༢ 

རིགས། ྦ 

རི་མ་མོའི་གླིང་ཕྲན་ཞེས་པར་
 

གནས་འཆའ་བ་པདྲ་དང་པདྲའེ 

ཕླང་ཅི་ཁེ་ནས་འཚོ་བའི་སྲེན 
༤༤༢༨ ༨ 

ཤྭ ཌཱི 

.82 „32 3: 
¬ < 

€ཤ༼ ཤྲ ཟྭ 

- 

༧22 9? 
༡! 
: ཚུ / 

3 

ངི 

༡ £; 
 " ˆ 

ཟ༩ཟ4༤ཤྲཿ ཤྲ 8 ༢༦ . 

ཀཱ་ཏྙེར།- 
ྦ རིགས་ཅན། 

བསྡེབས། 

ཀུལརྟ། གནའ་དྲས་ནས་ 

གནས་པའི་མི་རི་གས་ཤིག ། 
མོན་སྲན་ན་གུ། 

རྱ་སྲན། 
ྦ 

ཚང་། རིགས་རར། བདྭ། 

པ་འཆིང་། 

¦ྲ མཁང་ཨང
་ཟང། 

དྲན་མོ། 
བྱ་ཚང་། 

ཀུརལ། 
རིགས་ཝན། 

ྦ རིགས་སྟིངས། 

དེ་རྗེ། 

ལག་ཉའ།་ 

རྡེ་རྗེ་གདན། 

སྤལ་ང། ཁྲ ྦ 

རི་གང་མཆག །འདབ་ཆགར། 

ཆོ་ཱག་ཅན། 



ཤལ 
ཀྡེ་ རིའི་ ཉོ་ཤང་དྲ་གནས་པའེ 

ཧིན་དུའི་སྐད་དྲྭ་ཀྲ་ལུམ་བད་ 

རྐད་དུ་ཉུང་ཏི་ཟེར ་བའི་ཡུལ། 
དེང་འཕྱར་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་ 

དུར་ཁྲཾད་ཨོད། 
སྣང་བྱེད་དང་། ‹ ཟུ་ མཛད་ 

ཅེས་ཀུང་འབྱང་ཞེས་ གསུངས 

གུ་ཡུ་ཏ་ 

„ཀཀ 3" རག 

ཚྭ་དང་། དམགྱང་ན་ངན་ རྤེལ་ལམ་པར་ ཉལ། དབྤ་ 

ཟེར་བ་ཨང་ཀྲ་ཤའི་མིང་གི་རམ་གྲངས་སུ་བཤད་ 

པ་དང་། མིང་ནི། ངན་སེལ། ས་གནར། བདྲད་ 
འདུལ་གདན། མཆད་མྱིན་རྒྱན། གཙང་བྱིད། ཁུར” 
ཀི་ཙྩ། རྩ་མཆག །རྩ་དབང་ཞེས་པ་ནམས། །ཡང་། 

ཤེལ་འཕྲེང་ཡབ། ཀྭ་ཤས་ཆེ་སྲིང་ལུས་ཟུངས། 

རྒྱས་པར་བྱེད། ཅེས་པར། རང་བྱང་ངོ་ཇེར། ཀྲ་ 
ཤྭས་ཤ་ཆེར་སྐྱེས་པ་སྟེ། གསུངསོཾ། །ཀྲ་ཤ་ཞེས་པ། 
བོད་སྐད་དྲ། ངན་ཕེལ་ཏེ། རྒྱ་གར་ནས་འང་དའི་ 

ཚྩ་ཀྲ་ཤ་བུམ་པའི་་ཁ་རྒྱན་བྱེད་ངའི་རྩག་འདྲ་གྲ་མ 

ཅན་འདིའ། །འདི་རྫོན་རྩ་འཆོང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ 

བཅོམ་ཝན་འདས་ལ་ཕལ་བ་དང་། བཅོམ་རན་ 

གདས་ཀྱིར་ཡོ་དྭག་དཀའ་ྱད་མཛད་ཆེ་གདན་ད་ 
བཏིང་བར་མཛད་པའ། །ཞེས་གཟསུངས་མ། ' 

གཱ་ཤ་ན་ སྲིན་པོའི་ྱལ་པོ་ལངྐ་མཁྲིན 

བཅའི་བ་མོའི་རང་སྟེ། དགེ་ 
ཛན་ཡལེགས་བཤད་ཀྱི་འབྲེལ་པར་རྒྱས་པར་གསུངསོ།། 
དགེ་མཚན་ཡང་ཟེར། མེ་ཏོག་ཀ་ཤ་ན་བ་བའི་སྲིན 

བའི་བ་མོ་ཁྱད་ཏྱིམ་གང་ནས་ལོན། ཟེར་བ་ཉ་བ། 

༤2 ༦ འཁྲི་ལ 

ཀུ ཤ་ན་ པ། ངཿ་མ་གུཿ ཤའི་གྲཇ'"ོ ནང་པའི” 

གནས་ཆེན་བི་འི་ཉང་ནས་ 
རྩ་མཆོག་གྲེང་སྟེ་བདག་ཅག་གི་སྟེན་པ་ཐུགས་རྗེ་ 
ཅན་དེ་ཤིང་ས་ལ་རྦང་གི་བང་ན་དགོངང་ང་མྱ་ངན, 

ལས་མངན་པར་ འདའ་ངའི་གནས་ཆེན་དང་། ཡང་ 

ཀུ་ཤ་ཆེན་པ་ཞི་འཇིག་ཏེན་ཀུན་ལ་དངང་ བརྡར 
འཁར་ལང་བརྒྱར་བའི་རྦལ 'པའི་མཚན་ལའང་ང་།། 

ཀཾཤི་ཀཿ 
ནར་བྲ་ཉིག་སྟི་དེས་གཉན་ནད 
ཕགས་འགས་ནད་རིགས་འགོག་ 

པ་དང་རྱ་ཞེར་འཕེལ་བར་བཤད། ཤེལ་འདྲེང་ཞས། 
ཀུཤ་ང་ནྤྱིས། རི་མས་ནད་སེལ་པར་བྱེད། ཅིས་མ། 

རྱྱ་ནག་ཏུ་རྩ་ཀྲ་ཤ་སྐེས་པ་ལ་འདྲང་བྲ་སྨིན་པ་ཡེད་ 
པ་རིན་པོ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཡིན། འདྭ་ཉིག་ཀུ་ཤ་ 
བྡཱ་ཤི་དྲང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ཡིན་ཆེར་བ་ཡོད་ 
གང་ཁྱབ་པ་མེད་པ་འདྲའེ། །ཞེས་གཇུངས་སེ། ! 

ཀ་ཤ་ཅན་ 
ཀཱེ ཤ་བ 

ཀཱ་ཤ་ལ་ ˆ དགེ་བ། ཁམས་བཟང་། བདེ་ཐང་ 

ཀ།་ཤ་ལཿ མཁས་ང། པཕྲ་མོ་རིགས་པ། 

ཚོ ྦ བསླབས། ་ 

ཀཱ་ཤ་ལཾ་ -ངན་སེལ། བདེ་བ། བསབ་པ། 
ཀ།་ཤ་ལ་ ཀྱཤལི། ཀྭ་སཱ་ལི། ཕྱིར"པཆིཏ་ 

ཟེ བྱ་བ་ཕྱི་ནང་ཤེས་བྱའི་གནས་ 

ཡ་ ཕཝ་ པ་ ་ཡ་ ཟེར། ཀླ་ཤ་ཡི་བྱ་བྲ་ཕྱི འི་སྤོཾས་ ཐར 

བྲམང་ ཅད་ བཅད་ ནཔ་ ནང་ ཡ 'མཆཾག ཏཱ་ བཞེལ་བ་ 

སཇདྲ་རྨཾཧཾ། ༡༢༣ ཟིའི 
སྡང་ ཇོ དུ ༼ ¬ ཨཿ (༩ ་ 



ག་ཤ་ས་ཁྱ་ 

ཀ'་ཤ་ས་མུཿ ཁྱ་བྱག་རྭ་ལྔང་ངམ། འཇའ་ 
མཚོན་ཀྱ་གུ་དང་། ཛྡམ་བྲ་ 

བྱང་ཆུབ 'ཟེར། ཉེས་ཤེལ་ 

_ ཕྲེང་དྲའེ། ། 
11༦ 3 ཇམ་ག །ཆུང་ངུ་ 
གུ།ཤ་བྱ སུ གྲག | ཐུ 

གུཤང་ མྔང་། བུམ་ཅན། ཀྐེས་བུ་ ྦ 

མཐེ། ཧྭའི་འདབ། སྙའི་ལྕག" 
མ། སེང་གེ་སླེད། ཀླའི་མེ་ཏོག །གེ་སར་དམར་པོ། 
གླྭ་ཀྱེར་ཟེང་བ་དང་། ཨང་། ཚད་ལྡན་འདང་མ། 
མེ་ཏོག་ཚེ། སྭ་སུང་། ཀླའི་མཚན། མེག་ལེ་སླེབ། 
ཤཿ་བུ་འི་ཝེཝ། ཙ་བ་མང་། པའི་ཛམ་ང་ཤ་ཟེང། 

ཀུ་ཤི་ ཐོང་རུགས། 
ཱ ད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཅན། ས་ག ལ་ མ་ཁ ཿཾ 

་ཤ'་ ལབཏ༔: ལབཏཿ: སརཱལབ གུ་ཤུ རྨ རོ གུ ཐཿ། 

ཤེས་པཛླཏ། ཤིང་འབྲས་ཤེག་ 
ཧེ། ཤལ་ཕྲེང་ལས། ཀྲ་ཤུས"རྒྱ་ལོངས་འཁྲེག་ 

འཁུགས་གཟེར་བ་འཇེམས། ཞཱེས། འཁྲུངག།་དཔེར། 

བ་ཤྭ་ཞེས་བྱ་ཁམ་བྲའི་རིགས། །རྔོང་བྲ་ལོ་མ་མེ 

ཧོཤ་རྣམས། །ཁམ་བྲ་དག་དང་འདྲ་བ་ལ། །འབྲས་ 
ཟགུ་ཁཡ་བཱ་འད་ཡལ་ཆེ། །རོ་ནི་མངང་ལ་སྐྱང་བ་ 

འྲ་བས་བའི་ནང་རས་ཁམ་ཆེག་འདྲ་མེད་ 

འབ 

ཟབ ཤྭ་ མའང་ ཀླལ་བྲ་ཡ་ མཌ་པའེཾ། ཐྱེ ་གསུངཔཾ། 

ས་ཤུ་ཐཱ གྲབ་ཡི་དང་དེན་ནང། 

ལར། 

ལ་སེ་ཡྲབ་ཝར་ཆིག་ཞི་བ་ཨོང་བ་ཡིན། 

9 ཀཱ་སཾ་ར་ 

ཀ་ཤུའི་ ཧཿ མེ་ཏོག་རྫོན་པོ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

ཇན། 

ག་པ་ཆུང་བ་ 
༢༣༢ 

མངན་བརྗཾད་མིང་། དུས་ཀྱི” 
མེ་ཏོག [བྱ་ཁྱང་རྡེ། མེ་ཏོག་ 
མིག་སྨན། མེ་ཏག་ཟེ། གསལ་ 

གསལ་བ་ཅན་ཉམས་ཟེར་རེ། | 

མེ་ཏོག་པདྨ་སྟེ་ཆུ་སྐྱེས་ ལྭ་ཟེ བཿ 

པདྨ། ལོ 

ཁུ། 
སྣེའུ་ལོ་མ་དང་ར་རྟ། 

ཤིང་། 

མཇེ ང་རྟ། ཤ་ཕཾ་ར་རྟ། 
ང་རྟ། 
གྲལ་བུམ་ཅན། 

གོལ་མ། ཟན་དྲན། 

ཆོགས་ཁང་། འདྲ་གནས་ཏེ། 
འྲད་ཁང་ཉ་ཐ། 
ཀྭ་ལ་ལི་ཆུང་བ་སྟེ། བླ་མ་ 

བྱམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཁྱེག། 
ཨིན་གཟསུང་བ་དང་། རེ་བ” 

མས། འགྲོ་ཀུན་བཅེ་བས་ཇྫས 
འཇིན་དགེ་བ་ཅན། ཁྱེབ་ 
གསུངས་པ་དེའ། 

གུར་གུམ་གྱི་ཡུལ་སྐད། 
_ རྱ་གར་གྱི་པར་གྲུབ་ཅིག་གི་ 

མཚན་ཏེ་དེས་བད་ཡ་ནང་ 
ཆས་བགས་སྤེལ་བར་བཞད༔- 



ཕྱིའི་སྨོས་པ་བྲམས་ཅད་བཅཉད 
ནས་ནང་ལ་མཆོག་ཏདུ་གཉོཡ་ 

རོ བ་ལ་ཟེར་བ་དང་། འགའ་ཉིག་གིས་མཁམ་པ་ནས་ 

བུ དགེ་ང་ཅན་ཉེས་པ་ཨིན་གསུང་པ་དང་། བཕོད་ 

བུ ཨ།ར་ལ་ 

` 

` ཧྒམས་ཅན་ཡའང་འཇུག་པར་གསུངས་པ་དང་། ཇེ་ 
ས་པཌ་ཆེན་པོམ། ཀ་སུ་ལུ་ཞེས་པ་མ་དག། ཀྭ་བ་ 
མྱེ ༩ ༨ ˆ ༤༨ ཡེ་ནི་མཁས་པའམ་དགེ་ད་ཅན་ཉེས་བ་བ་ཡིན། 
འཆང་ཧ་བ་ལ་དང་པར་ཤེས་བྱ་ངམས་ཅད་ལ་ཆཁབ 
པར་བྱས་ནས་ཏིང་ངེ་འཇིན ་རྩིང་པེར་བྱ་དགཾས་ 

རར། པཌཆཾཏྭ་ཀྲ་པ་ལེའེ་གཞི་མཐུན་ཉིག་དགལ་པ་ 

ཡིན་གངུང་ཞཝེཕ་པ་ཕོགས་མང་ང་། | 

ག།་ས་ལིཿ ཁམས་བདེ་བ། 
ཀ། སྭ་ཝཱ་བཱཿད་ ཀས་ཡི་བཱདྲ། རྱ་གར་གྱི་ནང་ 

པའེ ་མཁམ་པ་ཉིག ། 

ཀུ ས་ཧ་ར་ རྒྱ་ཐར་སྐད་དེ། རྱང་ཆེར་ 

ཱ ནག་པེའི རིང་། ཞྱེས་ཤེལ་ 
ཕྲེང་ལས་པོ། ད 

གས་ལྱུམ། ཤུབ་བུ། 

ཤཱ] ས་5'་ བླན་པ། 
གས་རེ་ཁཿ མེག གུདའ། 
རླུག ཤལལ་ ལོམ 

ཟཱ་མཏཾ་ འཁྱུགས། 

ཀཱེ་སུམ་ མེ་ཏོག །གུར་གུམ། མིག་ནད། 
ཁཱུསུབྤྲ་ ལེབ་ཧན་ཅི། 

ཀཱ་སུ་ལི་ ཡང་། མཁས་པའམ་དགེ་བ་ 
ཅཅ ་ཟེར། 

- ༧༣ ༤ ཟལ གུ་5 
མ་བཅར་ངཞམ་དངས་མིན་གྱི་ 
མིང་དྲའང་བརུང་། ཛྫངས་མ, 
མིན་པ། 

རྫགས་འུགས་སུ་དགེགསྭ་ཐཅེད་ 
པ་དང་། རྩ་ཨ་བ་དྷཱ་ཏི་ང། 

ཁམས་ཁུལ་ལ་ཡད་ངའི་རྫིང་ 

ཉིག ། 
ལྒ ་ཡི་དཆག་ཆོགང་ངར་མ་གྱི ུ 

མི་ཁུབ་ངས་བསྐོར་ནས་ཀྲྭ་བསོ 
ཆེ ་ཊེས་ཟེར་བ། ཕ་ལ་བནས་ 

པའི་ ཇིག་ཏེན་པའི་སྙ་མཆེད་ཆེ་འདོད་པ་སྟ། 

ངྱང་ངའི་ཆིག་འདི་བན་གི་བརྡ་རྐད་ཡིན་རྩམས། 
ཀཱ ཧཾ་ ཅེ་ལཇ། 

རེ རོ་ཚོང་ 
ཐམ ཧན་ བག་དས་ ། 

གཏན ཇཾ 
ཀ་ཧ་ར་ བ་ག 
ཀཧཱ་ ཁཱ་བྲག། ཀཀིལ། 
ཀྲརླུུཁ་ ཁ་ཧྲན་ཟླ་ཨཿ། 

ཀུ་ཧཱའི༽ མགྲེན' ཏུ་བྱག་གི་སྐད་མཁྲིན། 
ཀུཧཱའི་ མགྲེན '་ལྔན། ཀྭཧཱཏརྟ། ཁུ་དྱག | 

ཀླཧཱའི་སྨྲ་ལྡན། ཁུ་བྱག | 
ཀ་ཧོང་ བོན་ལུཊ་མཆད་སྱིན་ཏེ་གཤཾར 

པ་རྟམས་ཀྱིས་རྒྱ་འབྲས་ཉི་ ྦ 

བན་ནམས་ ཀཱ ་ཧང་དང་མ་ཧེ 1 

དང་མཛོ་དྲེལ་རྔ་མོང་སོགས། 
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མཐད༔ 

ཆོས་བཉིན་སྱིན་བ། ` 

སྤུངས་པ། ཚཙེགས་པ། 

འཇམས་བྱེད། 

` སྒྲ'་མ། སྤྲ། བརེགས། 
ཕུང་པ། 

གཡོ་མེད་གནས་པ། 

རྡུང་ཤིང་' 
བདྲང་པང་བྱ། 

ཝྲཾ། 

གཙག་ལག་ཁང་། གཙང་ཁང་། 
ཁཱ་བེད། ཁྲོས་པ། 

མྲབངས་པ་ཏི་ས་ཉིང་བཏན་པ། 
ཤུགས་ངན། རས་རྲལ། 

བསླབ་བྱ། 

སྨིན་མཚམས། 

ཆེ་རིགས་ 

དེང་ཆུ། 

ཁཱན་ཆུ། 
ཁྲན་པ། བྲད། 
ཁྲིམས། 

འདྲེན་ཤིང་། 

གྲི་ཀྲག། ལྷགས་ཀྲག། ཉ་ཀྲག 
ལ་བ་དང་། ཁུགས་ཏེ། འཁྲུགས་ 
ཟིན་པནི་མིང་དང་། 

ཚང་མ་མཉམ་དྲ་ཀུག་པའི་དན་ 
དང་། ྦ 

3 ྦ ཀན་སྐྱ་ ྦ 

ཀུག་ཀག་བྱེད་པ"་
 མགེ་ དང་ཀང་ ལག '

ཕོགབ་ གུག 

གུག་བྱེད་བཞམ་སླལ་བཞི་དོནྭ༔ 

ཀུག་ཅྭ་ ཁཱུ་བྱག་གི་མིང་། 

ཀང་ཀུ་ན། ཧ་གར་ཧུབ་ཕྱོགམ་ཀྱི་ཡུལ་གྲོན", 
ཀུན་ཟེར་བའི་བ་ཁངས་ཤིག་ཡིན་ 
ནམ་རྩམས། ྣ 

ཀུང་ཀུ་མ། ཀླད་མ། བུང་གུམ། 
ཀརྒུ་མ་ གུང་གུམ་སི། ཁ་ཅེ་གུར་གྲམ་ 

ཟེང་བའང་སྟང་། 

ཀུང་ཀྭ་མ་ གུར་གུམ། 
ཀུན་ པམཏ། མམ། པ། བྲར། ནིཁི་ལཿ 

ཐའ ཨབ། །མསི། འདི་ཉམས་། 

མམྫཏའི་བར་ པརི། ཐམས་ཅད། སྣ་ཆོགས། 

མ་ལུས། ཟད་པར། ཕྱག་མེད། ལུས་མེད་རྣམས་ 

ཟེར་བ། མར་ཆེགཏེ་མྲའ་དག་བ་དང་། ཕལ་ 
མོ་ཆེའི་དན་ལ་འཇཀ། སྐབས་འགར་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ 
ཧྱན་དྲ་འགྱར་བའང་ཡད་པར་གསུངས། 
ཀུན་བཀམ་ ཨཀྣི ཀུན་ཧཱ་བྲཀམ་པ། 
ཀུན 'དཀླིགས་ཟག་ པ་ ཉིན་སངས། 
ཀུན་ དཀྲེས་ ཉན་མོངས་པའི་ཆ་ལག། 

ཀུན་ དཀྱིལ་ ཀུན་ཧྱི་དཀྱིལ། 
ཀུན་བར་ས་ ཇིང་བའམ། ཁྲོན་པ། 
ཀུན་སྐྱེ་ ཀྱན་ཀུ་ཀྱྱེ། ཀུན་ལ་རྐྱེ། ས་ 

གཉིའི་ཨིང་། ཨཔཔཏྡི། ཨསལུ༔ 
ཿཧྤཱིཀ་ཨཁཱཁ་ཧ། དབྱར་ དྲས་མེ་ཏོག་དང་རྩ་ཤེཁཿ 
ཕེགས་ཀུན་ལ་མྱེ་ལྟ་བྲ། 



ཀུན་སྐྱེད་བྱེད་ མི 
'གེད་བྱེད་ མར་བ" „£ ཡོ 

རོག རྐྱད བྱད ་ དང་པ་དང་ཆང 

པ་ཡའ།། སས 

ཡི 
=< +<«༨ྲ 

[ན སྐྱ་བ ལ་བའ་མམས་ཆན་ལ་ .
 

སྨིག} 
འཇུག་སྲིད་ཅེང་ད་དག་ན་ 

དུམ་ཀུན་ཏུ་སྔུག་བརྫལ་ཉིང་ 

ོ. ཡིད་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ནའ། 

ཀན་ཏ་སྐྱེ་བ་ པཾ་ཀཾ་པ། མཁྱེཔ། སེམས་ནི ཉིན] ༢ ༄ ་ 

མཚན་ཀྱན་དུ་སླེ་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཀུན་སྐྱད་ རླུང་དང་ཆྲ་ཡ་འཇུག་སྲིད། ༤ ༧ ༽ ྲཀྲལྲྲསྣྲོོ་་ 

དི རཾ 
ྦ པར་ཆེན་རི་ན་པོ་ཆེའི་ཕོ་དྲང་། 

ཡན།།བས་ མགན ཅེ ནང་ཆེ་ཁད། 
མུན་པ་དང་། ཀུན་ཁུབ་ 

ཡའང་། 

_ དང་། འཕྲེག་ཤིད་ནང་། ནཞམ་མཁའ་དང་། 

མངས་རྒྱས་དང་།དབང་ཕྱག་ཆེན་པོ་ལའང་འཇུག། 

གུན་ཁྱབ་དཔལ་མེ་ ཉྷ་མོ་ཉིག་དང་ནམའ། 
གུན་ཏྱབ་མུན་པ། མཚན་སོ་དང་ས་འོག་གི་དོང 

ཱ ལྟ་བུ 'ཡུན' པས་ ཁྱབ་པ། 

སཱན།འཁོར་ རྩན་ངག་ལེའ་གསུམ་པའི་ 
_ ཀྱན་བཟང་ནཁར་ཞོ། 

གཱུན་འཁྱམས་ པ་རི་ ཆེ སྲོང་བ་དང་ 
+ ཐྲམས་ཅད་དྲ་འཁོར་བ། 

ཐུ 

གན འཁྱེལ་ ཨབཏནི། མཚོ་དང་ཆུ། 

ལག འཁྲུལ་ 

པརྫཛཿ ནཐཾཏ། བར་པ ། 

བྲམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟེ་ཕངས་ 

གས་ཀྱི །མཚན་ཏྲེ་ཀུན་མབྱེན་ 
ཉི་མའི་གཉེན། 

ཉིང་རའི་བརྟན་པ་གརལ་དར་ 
མཛད་པའི་ཀུན་ཆྔའེནྭ་ཏོང་ 
ཆེན་རབ་འབྱམས་ང་དང་། 

ཀུན་ མཁྱེན་ ཆརྔ་པ། 

ཀུན་ མཾ ཤུན བཟིཌ་ རྔངར 'ཧབ་ཀེ '་མཚན། 

ཀུན་མེན་ 

ཀུན མྱེན་ 

རཿ མཁྱེན་ ཆོས མུཿ འོད་ཟེར། པྭ་རའི་བ་ཆེན 
ཞིག་ རྟེ ་ཧོར་ ཆེན་ གྱེ གཙོ་ ་བ་ 
ཁུ་ལུགས་པས་གངེལ་བ་ངཞིན 

སེག་ཡིག་སྲེལ་གཏོད་མཛད་ 
པ་དིའཾ། ། 

ཀུན་མེན་ཉི་མའི་གཉིན་ རངས་ཧྒས་ཤཀྲ་ ཐུབ་པའི་ ± ° བརླཁླ། 
སླུད་ པམཤཿ། 

ཀུན་མཁྱེན་དབྱིག་གཉེན་ བསུ་བནྡྲཿ འཕཌ་ 
_ པ་ཐགས་མེད་ཏྱི་ ་གཟང་ པོ་ཧོ དྲུག་མཚོག་གཉིཕ་ཀྱི་ ནང ་ཚན་ སློབ་དཔོན་དབྱིག་ 

གཉིན་ཏེ་དེས་མཛོད་ཅ་སོགས་ གཱམའ་ དུ་ མཛད 
ཀུན་ འཁུགས་ ཨཱཀུཡ། རྒྱ་མཚོ འི་རྔ་ཀློང་ 

_ ཀྱིན་དུ་འཁུགས་པ་དང་ཞེ* 
ཕྔང་ལའང་འཇུག | 
པ་ངི་དྲཱམ། རྐྱ་མ། ཀུན་འཐུལ་ 



ཀུན་གྷི།།བུར་ཏ 
གུན་གཱེ་བུར་ཅན། ཕརདྲྭངི། བ་གེ། ` 

ཀན་ཧི་མཐའ་ བསཌ་པ་ཀྱན་གྱི་མཐྲའ་ཟད་ 
ཟི ཅིང་། བཔང་བའི་མངའ་ 

ནི་འགྱི ལ་བང་འགྱར། ཞེས་ 
པ་ལྟ་བྲ། བཱ 

ག་ན་གེ་གནས་ ན་ག་འཆི་རོགས་རུུག་བརྔལ་ 
ཀུན་གྱི་གནས་དང་པ་གཉི་ 

ལའང་འཇུག ། 

པཔ ་ འབ་འཡང་ཤཞུན་ 
འདི། །ཀྲན་གྱི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ 

ཡིན་ཞེས་དང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩིང་པོ། 

མན གྱེས་བཀུར་བ་ རངས་ཧས་དང་། 
མཁས 

བདའ ཇུ ཟོ བེགས་ མླེས་ 

ཧོ 

པ་ མཆག་ ་ ་ཟེར
། 

ཀན་གེས་2ག་བྲ་ས་ འཇིག་ཏེན་ཀུན་ཧིས་ 

རྨ ཕྱག་བྱམ་པ། 

སན་གྲགས་ དྷན་གྲཌ། ཕྱཌ་ཀྲན་ཏུ་
གྲཌ་པ། 

གན་གྲབ་ ཟླ་པ་དབུ་པ། སྟེན་ཟླ་ཏྡ '་ཆུང་། 

༅ ༄ 

དབྱགུ་ཟླ་བའར། བྲ་སྐར་ཟླ་བ། 
ཟོ 

གན་འགྲ་ མ་འ ཆུ་ཀླང་དང་། ནམ 

མཁའ་དང་སྤེལ་དང་། ལམ་ 

ྒ ཆེན་ལའེ། ། 

ཀུན་འགྲོ་བཞི་ གཉིད་འབྱེད་རྟོག་སྱོད་བཞི་སྟེ། 
འདི་བྙཅི་པོ་ལས་བཟང་ངན་ 

ཀུན་ཧྱི་རྗེས་འབྲེ་བའི་ཕྱིར་ན་ཀྲན་འབྲེ་བི་འམ 
ྭ ཁུང་མ་བསྟན་བཞི་ཟེར།

 ཿ 

ཀུན་གླེང་ ༡ན་བདེ་གླིང་། བླ ཟླ་ཀྱན་་ 

གླིང་དགོན་པ། 

པུ དྲ་ང་ ཨཱནནྣ། བམོ་ད། ལོ་ཧན་་ 

དྲུག་ཅའི་'ཉེ་བརྒྱད་པ་ཤེང་ 

ནག་དུ་གྱ་ཡིན་ཟེར། ཀྲན་དྭ་དགའ བ། 

. ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ”
 

ཨཱནནྣཧཛ། པ་རྐ་པཿི་ཏའེ་་ 

རྱ 

ཀཱ ་དབའ་ རྙིང་ པོ མ་ པཊ་ཀྲན།དགའ
་སྩིང་པོ། 

ཀུན་ དའ ནར་ བེག་ཡུལ་དྲ་ཡོད་ངའི་མཆོ་ 

ཞིག་གི ་མིང་སྟི ་བེ་ང་ཞར་ ཡང་་ 

ཟེར། 

ཐན དགའ་བ་འཇིན་ ར།"ངིན་ ཆེན་ ཉི
ག་ པི 'མྗེང་ ཿ 

ཀན་ དགའ་བོ་ ཨཱནནྣཱ། བཅོམ་ཝལྡན་འདས་ 

ཀྱི་སླུ་མཆེད་བསྟན་པ་རུད་པ་ 

པའམ་འཁར་དྲབ་བཅམ་པའི་མཚན།
 

ཀུན་དགའ་འབར་ ཀུན་དའ་རྩིང་པེནི་སྲས་ 

ཛྔིན་ཧྱ་གང་དྲའང་ཕེབས་པའ་ 

མཚན། 

ཨུན་ དགའ་འཇིན་ པ་ ཨཱ་
 ར་ཀྭ་ར་ཉེས་པའི་་ 

བྱང་ ཡད་པའི་རེ་ཞིག། 

སུན དགའ བཞི་ རྦ རྐྱའི་ བླི ཆེན་ གམ ་ཏེ། ཀུན
་་ 

ངོ དགའ་རྩིང་ཕེ། ཀྲན་དགའ་ 

འབང། ཀུན་དགའ་རུལ་རཚན། ཀུན་དགའ་་ 

བློ་གྲྭས་ཏེ་བཉྙེའ། ། ྦ 



ཀུན་དགའ་གཞོན་ན 

ཀྐ ་དགའ་ བཞོན་ ནཱུ' ཅ་སུའི ་མིང་དང་ མིའི་ 

མེང་ ལའང་ ངོ | ། 

ཀུན་དགའ་ར་བ་ ཨཱ༔མ། མལཡ། གཙུག་ 
ལག་ཁང་དང་། གྲིང་ག་ 

- དང་། སྐྱེ་ཤིང་བཙུགས་པནི་ཚལ་ཕེགས་ལ་འཇུག་ 

སྟེ། གནམ་ཙེ་ལྡེང་མའི་བརྡ་དེན་ལས། ཀུན་དགའ 
ར་བ་ནི་གཙོག་ལག་ཁང་དང་། བཟའ་ཤིང་གི་ར་ 

ཅོ བའི་མིང་ལའང་འཇ ཇུག་ག །ཉེས་དང་། ཡང་དེ་ 

ཉིད་ལས། སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལ་ཁྱིམ་གྱི་ཀྲན་དགའ་ 
ར་པ་དང་། བཟའ་ཤིང་གི་ང་བའི་མེང་ལ་དཔལ་ 

-གྱི'་ཀུན་དགའ་ར་པ་ཉེས་མངན་བརྔེད་རྟམས་བཤད 
-པ་ལྟར། ལྔམ་རའི་ཤིང་བྲག་ཕོགས་སྲང་བའི་མེ་ལ 

གཀུན་དགའ་ར་བ་པ་ཞེབ་མཆོ་ཊི ་ཀ་ལས་གསུངཔ། 
་འདྲལ་བའི་ཊ་ཀ་ཇ།ཀུན་དགའ་ར་བ་པ་ཧྭ་འབངས 
སྐོབ་དགེ་ བྱསེན། ཞེས་འབྱང་ང་། ། 
་ཀུན་ དགའི་ གས་ ཁཿ བོ་ཀུན་དགའི་གས་མཆག། 
ཀུན་ དགའི་དབང་མོ་ ྭ་ཝམ་ི་ངིཌ་ཉ་ཐ་ལ 

བཀུར་ཆིག་གམ་བརྟོད་ཆིག 
65༢ 6 ཏུ 1 དྲུངབ་ཉེའ་ཤུ་ཏ 
ཡུན་ མྲགིགས་ ཨུབེ་ག །ཤིན་ཏུ་མྱགོགས་པ། 

ཿ ཀུན་ འགེབས་ པ་རྲིཝས། ནམཁའ། བྱིང་སྨུག། 
་ཀུན་ འགོག་ སྱོད་ལམ་དང་གཟུགས་བྲམས་ 

ཅད་ལ་པབང་ཆད་བྱེད་པ། 

ཁ་ས དྭས་ཏོན་ཏོུ་ཁློ་ཝ་ 
འཇགས་པའམ་ཡོད་ པ་ལ ”ཟེར། 

གྱཾ་དྲག་གི་ཨ་གྱལ། 

=༤⁄2/ ཀུན་བཅོམ 

ཀུན་འགྲྭ་བཅུ་ ཆེོར་བ། འདྲ་ཤེས། སེམས་པ། 

རེག་པ། ཡིད་བེད། འདྲན་པཊ 
མོས་པ། དྲན་པ། ཏིང་ངེ་འཇིན། ཤེས་རབ 

སྟེ་བཅའེ། ། 
པེ ཤོ [ཨཞ་༠་ ངོ ཐེབ ༠ གུན་འགྲ ཊཱཾ་པན། གྲན ཨཊེ | ནག 

མཁའ། སྦལ་མིང་དང་། ཀང་ 

སྤལ་དང་ཆུ་བོ་ལའང་སྟང་། 

ཀུན་འགྲོ་འབད་ ཨ་ཐཱོག །ལས་དང་བ་བ་ཀྲན་་ 
ལམ་དྲ་འགྲེ་བ་ལ་འབད་པ། 

གན འགྲོའཾ་ བཛུལ་ ལམ་བཟར་པ། 

ཀུན་ འགོ འི་སྲེལ། ལམ། བགྲོད་ལམ། 

ཀུན་ཏུ་རྒྱ་བ། ཀྲན་ཏུ་འབྲཾ། 

རྣམ་ཤེས། ཕ་གནཔ་བྲམས་” 

ཅད་དྲ་འགྲ་བ། གནས་ངེས་མེད་དྲ་འབྲེ་བ། ཆུང་ 

དང་བ་དང་། ཨཌརྟེ་མཱ་རྟིཊ་པ་ཉིག་གི་མིང་། 
ཀུན་སྒྲག ས་ ཨཱརབཿ ཆེས་ཕོགས་ཕྱོགས་ 

ཐྲམས་ཅད་དྲ་སློགས་པ་དང་ 

གླའི ་མེང་། 
སྟརཾཔིཏ། ཀུན་ཏུ་ཆིངས་པ་ 

སེ་འདཾད་ཐྭའི་མིང་ཡའ། ཉོན 
མོངས་པའི་འཆིང་བས་ཡིད་དུས་ཀུན་ཏུ་བཅིང ་ཟེར་་ 

བ་ལྟ་བ། བཅེངས་པའི་བརྟལ་ཆེག ¦ ¦ 

་ 

༡༩ ༨ 

ཀུན་བཅམ་ ཨ་ཉར། ཡམ། དྲག་བཅོམ་པ་ 
དང་། འཆེ་བདག་དང་།! ཚངས7 

པ་དང་མངཱ་ཡ་ཞི ཉེས་པའི་བ་ཡད། | 



ཀུན་ཆུབ་ 
ཨབསིཏ། ྲཝགཏ། ཤེས་རབ། 
ཡོན་ཏན་མ་ཡུས་རང་རྒྱད་ལ: 

ཆུབ པ། ཐུགས་སུ་ཆུད་པའམ། ཁོང་དྲྭ་ཆུད་པ། 

ཀུན་མཆོག་ 

ཀུན་རུབ་ 

དཀོན་མཆོག་ཅེས་པནི་ཕལ་ 
རྐད་ཅེས་རྣང་། 

ཀུན་ མཆོག་ ལྡན། རྟམ་ཀུན་ མཆེག་ཝན། དྲས 

ཀི ་འབར་ལོ། ཤཱིཀཱལཿྲཀ། 

ཀུན་འཇིག། མེ་དང་། ཆུ་དང་ཁུང་གིས་ཀུན 
འཇིག་པ་ ཏྟཔྲ། 

ཁུན་འཇུག་ བྲི་ལ བྲེ ཀར ས་ཐང 
= ར་ཆུ པར འ་ཇྲུཐ། 

པའམ་ཐད་དང་མཐུན་པ། 

མུན་འཇུབ ་ཕཾ་ཉ་ ཀུན་དང་མཐུན་ལམ ་བྱེད་ 

པ། ཀ་རའི་མིང་། 
བྱེ་མ་ཀ་ར་ལྟ་བྲ། 

ཀུན་འཇོ་ ཡིད་བཉེན་ནོར་བ་དང་འདོད་ 
འཇེའི་བ་ཉྲབས་འདོད་ཀུན་ 
འཇོ་ པ། 

ཀུན་་འཛམས་ པའི་བྷཱཧན། སྨ་དབཉལ། [གླུ 
ཌཱུ ཏཀ། བྱར་ བྱིན་ དང་། ཆྭ་སྲིན་ 

ཆེན ་པཾ། 

ཧབ ཟ་ འཇམས་ག་ཕུར་ པོ ཡང་ཀའི་མིང་། 

བ་འ འཇམས་མཆོག་ དཧལ་ཆུ་བཅུད་ལེན་ 

ནད་གདོན་ཀུན་འཇེམས་པའི་. 
༢༧ > 

མཆག་ཅས་པ་ལྟ་བྲ། 
= ཆེ རྨ རྲེ 
ཀུན་བརྗོད། ཡཱ་དེཤ། ཀུན་ཏུ་མློགས་པ། 

= 

ཀུན་མཉམ་ ནི : ཚང་མ་དང་འདྲ་མཉམ་་ 
དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ 

ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་གྲས་ཤིག [ 
ཀུན་རྙང་ ཀུན་ཧྱི་རིང་པེའམ་ཙ་བ། - 

ཀྱུ ` བརྨར། པའི་ཏ། སླ། མེ་ཏོག” 
 པགས་རྟེང་འོག་ཀྱན་ཏུའམ་ 

ཆེང་ཟོང་ཕྱི་ནང་ཀྲན་ཏུ་བཀྲམ། དྲས་དང་རྟམ་པ་ 

ཀན་ཏཱ། བྲམས་ཅད་དང་ཡོངས་སུ་ཚང་བའི་མིང་། 

ཀུན་ཏུ་བསྐྱེད་ ཡངས་སུ་རྟོགས་པས་ཀུནཱ་བསྐེད། 

ཀན་ཏུ་འཁྱམས་ ཕྲིད་པ་ཉམ་ངར་ཀྲན་བཏུ་ 

འཁྱམས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ ཡང 
སྤང་པོ་ལདང་འཇུག ། 

བནུ ཏུ འཁྲུགས། གཡ་སླལ་ ཆེན་པ་བྱང་བ། 

འབྱང་བ་དང་ཁམས་ཕོགས་ 

གན ཧུ་འབུ་གས་པ། 

གུན་ ུ་ འཁྲགས་ པ་ ངོ གཡོ་སླལ་ཆེན"” 

པ་བྱང་ ཆི ; 

སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག །སྟོན་གྱི་” 

མ་ཏཾག །རྤང་ཧྒྱན་དཀར་པོ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གེ་ཡོན་ | 

༼ཏན་ཏེ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་གོ་བ་ 
དང་། ཕྱེགས་ ཤུན ཏཾ་ ག་བ། ཡང་དན་ གཟསལ་བཅང་ 

གཾ ་བདང་ ་ པར་ རོགས་ པ། 

ཀུན་ཏུ་གྲོལ་  ཨཱསཀྭ། རང་བཞྙིན་གི་འགྲོས 
བའི་འདས་ཆིག །མྱ་ངན་ལས 

ངུ ཀུན་ནཔ་གྲེལ་བར་ཟེར། 

གན ཏུགས 

ཀུན་ཏུ་ག་བ་ 



ཀུན་ཧུ་དགུཞ:བརྔ་འགྱུར་བའི་ཟླེང 
ཀུན་ཏུ ཧགའ་ བར་ འགུར་ བའི ་གླང རྱ་གང 

དང་ འཛུམ་ གླིང་ ཧུབ་ ཕྱོགས་ ཁི་ 

གྱ་མཆོ་ཆེན་པོའི་ཕ་རེཡ་ཏུ་དཔག་ཚད་ ཕ༠° འདབ 
.-པའི་གནས་ངས་མེད་ཅེག་ཏུ་སྒེདེ་རྣམས་ཀང་བང་ 
་སྣང་ལ་ཝྲིང་ཐུབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་འགའ་ཉིག་ 
ྫཔི`༨ ༨ | 

འན གློགས། བཅ་ཤོའི་ཕོ་བང་གི་ཨེང་། 
ཀུན་ཏུ ་འགངས་པ། བླི སྦྱར། སྣེད་ཕོགས་ 

བཀང་བའི་བྱེདཆིག ། 
ཀུན།ཏུ'འགྲེད་པ་ བནྲིཟཛཏི] ཁྱབ་པནམ་སླེ་ལ 

བའི་དན་དང་མཚངས་པས། 
སྤལ་པ་དང་ཕཾ་ཉ། འད་ཟེར་ཕགས་ཀུན་ཏུ་འབྱེད་ 

-པ་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 

་ཀུན་ཏུ'་འགྲཾ་ ཀུན་ཧུ་རྒྱ་བ། 
ཨག་མུཀྭ། ཆ་དང་། བྱ་དང་ 
ཉམ་ཤེས་འགས་པ་དྱག་ག་ 

“་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ། པའིཏཱངཡཏི། ཆོས 
དང་ཏཔས་དང་ལྲངས་རྱད་ 

་ཟོགས་ཕྱོགས་ཀྲན་ཏུ་ཧྱས་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 
ཀུན་ཏུ་རྒྱུ 7 བེམས་ 

དཔནའ་ཆན་པ་ཀུན་ཏུ་བྱང་ 

ཁུབ་ཅེས་བ་བཞི་མིང་དང་། དང་སྲོང་ཉིག་དང་། 
-ཇུང་ལདང་ཇ་| 

¡ན་ཀ ཐའ་ ཡེ་གཾ་གཉིས་ ག་ ག་མོ 
གཉིས་ཏེ། མ་དང་བ ་གཉིས་ ཀྭ་བིད། 

་ཞཕུལ་དང་མའ་ཉེན་ཤྭཉི ས་ཤ་ཤེད་པབ་ཕོ། ། 

མགམ། 

- 
དྔ 

 པའམ། 

ཀུན་ཧཱ་བླརྟེན. 

ཀུན་ཏུ་བྱིབས་པ་ ཉི་ཟ་ཕེགས་ཀི་ཞོད་ཟེང་༡ 
.མྲིན་གྱི་ས་ཀྲན་ཏུ་བསླིབས་ 

གཏི་ཐག་དང་མ་རིག་པ་དང་བཅས་པས་ 
རྒེ་ཀྲན་ཞས་བཟླིབས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཟེར། , 

ཀུན་ཏུ་བྱཅག་པ་ སྣོད་འདི་ཀྱན་ཏུ་བཅག་པ་ 
སྟེ་མཁ་ཕྱད་པའི་དེན་ཡས་སུ་བསླལ་བ། 

ཀུན་ ཤུ ཆགས་པ་ བྲབྲ། པྱཏྟ། ཝཾ ཡྲག། འདད 

ཡོར་ལ་སེམས་ཆཊ་པ། འདོད་ 

ཡོན་ཧྱི་རྗེས་སུ་གདུངས་པ་དང་དྲན་ཤེས་ཕྱིར་མི་ 
བཏང་བ་ལྟ་བྲ། ྦ 

ཀུན།ཏུ་འ འཇུག་པ་ ཐུག་བརྫྔལ་པ། 
གུན་ ཏུ་ འཇུག།པ་ སྣོལ་ ལམ་གྱི་ ་བདེན་པ་སྟི་ 

ཀུན་འབྱང་གི་རྫཀ'བརྫལ་ཡས་* 
འགག་ པའི་ལམ ་བདེན་ པ་ལ་ཟེར་ ཉིང་ ཧྲུ ོ ད 

བའི་རྒྱ་སིག་པ་ ཡའེ། ! 
ཀུན་ཏ་འཇུག་ བྱེད ཧྲ འབྱུང་བ།ཐཾད་འབྱང་ བཿ 

ཀུན་ཏུ་འཇུག་བྲལ་ ནི་་ངོརཱ། ཞགག་པ། ཕུག 
ྲ བརྫལ་བའི་རྱ་འགཾག་པ། 

ཀུན་ཏ་རྟོག་པ་ རམ་རྟེག་སྟེ། པི་གཀྲ༨ྦ། སམཁཝྤ། 
བམྐྐར། སམསལཱ། བམབྲིཀཌྔ༔ 

ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་ པརི་ཀྲའིཏཾ། མཚན་ཉིད་ 
ད གསུམ གྱི ཡ་གྱལ། 

ར་ཁས ངི རི པངས་རྒས་ ཀུན་ཏུ་བརན ཤལ ་ ང་། བཿ རྒྱས་ 
དང་ཀླེས་བྲ་དམ་པ་བགང། 

དད་གྲྭས་ ང་ཝན་པ་ཏེ། མིང་། ཡྲུས་ཐ། ཕུས: 

ཱ ཝན། གུས་ རོ བྱེད་ པ། མངན་ ཆུ ཝན། གཅིག་ 



དུ་སེམང། མེས་པ། མོས་ཝན། དད་ཝཿ། དད་ཆཊ་ 

ཕི དད་པ་ཅ༩། ཕྱག་བྱེད་པ་ ྭཾ '་བྱེད་པ་ 

ཆམས་ཁལ་ ཟེར། ། 

གུན་ཏུ་འཐག་པ་ ཨངརད། ཕི་མར་འྲག་པ་ ་ ངཱ ྲ 

ཨྲ་ཀླརྨ། མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་ 
འཐྲོར་ཟེར་ང་རྟ་བྲ། མེ་ཏོག" 

དང་ཕྲེང་བ་དང་དྲན་ཤེས་པོཌ་རྒྱ་ཆེར་འབྲོར་བ། 

¥ 
གན ུ ི་འི 

ཀུན་ཏ་དོར་ ནི་ངརསྟ། དུག་དང་མྱེ་བ་ངན་ 

པ་དང་། ཉེར་པ་དུས་ཀྲན་ 

ཧཱུ་དོང། སྤེངས། 

3 བདེ་བ་ མམཉཏསུཁ། སེམས་ཀུན་ུ་ 

ངདེ་བ། ཐར་པའི་གནས་དང་ 
༣ ངཿ ཅང ༦ 
ཀུན་ ཏུ་འདེེས་པ་ གོ་ཌ ནི་ཡ་ཉེས་པའི་གླིང་ 

ཞིག་གི་ ཆུ་བར་ གྲགས། ཆུ་བ 

ཆེན་པ་ཝའི་ཨ་གྱལ་ཞིག་གི་མིང་དྲདནང་འཇུག | 

གྒ་ཁུ་བརུང་བ། དྲ་ ལ་བའི་སེམས་ཅན་དང་། 
ཇ་མོག སྭ་དང་ཉི་མའི་ཟེར་ 

དང་ནད་ཀིས་བརྡང་བ། 

སརྨ་ཧཱ་གདུས་ སཱ་ཏི། ཕྲསཏི། རྟག་བུ་གནཔ་པ། 
གུན་ ཏུ་ གནོད་ ཐནཿའིརྒན་པ་ མམབད། ཉེན 

མོངས ༥ དང་བདྲད་དང་དྲག་ 

བགས་ཏིང་གནོད་པར་འཁྲད། 

ཞུན་ ཏུ མནན སེམས་ མགཏཿ བསམ་ ངན་གྱི་* 

ཆ་སྟེ་གཉེན་ལ་མནང་ སེམས་ཀྱེ་ བ། 

༥༢༠ རྨ (ˆ^ £ 
༢༨: 3 # 

3༩3 4 པམཛྷཐཾས། ཉི་མ་དང་ཕངས་ 

ཧམ་ཏེ་ ཀུན་ ཡ་ཕན་པདེ་འི་, 

སྡང་བ་སྦོ་བ་ལའོ། ། 

ཀུན་ཏུ་སྤྱད་ རང་ཁྲི 552 དགེ 
ྦ པ་དུས་ཀུན་བུ་ཕྱད་པ། 

བཱ . ¬ 20 ཡོ 

ན་ཏུ་སྤྱད་པ། དབང་པོའི་ཟླེ་མ་བརྔམས་པའི་ 
བྱ་སྱོད་དེ། བྲམ་ཟེའི་ཕྱོད་ཚལ༔ 

ཀུན་ཏྭ་སྦས་ ༩ྭྲབཏ་ཡེཏེ། ཤིན་བུ་མཇཾ་ཕ་ 
༦ ༄ 

པར་བྱན་པ། 
གུ ཆོར བ། པཾ་ཡོཛན བམས་ཅད་སྲངབ་པ། 

གུན ཌ་མ་རུ ནར་བུའི་ལྗོན་ཤེང་། (འདེ་ 

ཕལ་ཆེར་ཧྙ་དང་ཧྭ་མ་ཡེན་ 

གྱི་ཡུལ་དང་བྱང་སླ་མི་སྩན་གྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཨེནོ 

གནས ཨཏར་ཀཱ་རེ་ཞེམ་པར་ཡོད་ད། | 

གུན་ཏུ དམན་ འགྲོ ¡ཨདྲཾནཔ། 

གནམ་ དང་ཕྱེད་པ་ངཁན་པའི་ 

ལམ་དྲ་འགྲོ་བ། 
མོངས་ ཀྭུན་ཏུ་མེངས་པ་ འིདྲག་བཅོམ 

མཆོན་ཆ་ཡེས། །ཐབས་ཚལ་ 

མན་ངག་རྟན་པའི་གྲེགས་ཀྱི་མཆོག །ཅེས་པ་ལ་བྱཝ 

ཀུན་ཏྭ་རྨོངས་བྱེད་ཀྱ་མདའ་ མ་རིག་པ་ 

དང་། བདྲད་དགའ་རབ་དབང” 
རཱ གཡའྱ་ཨང་ཆ་མ།  དསོཧན། ་ 

ཀན' ཏུ་ འཆ་བ་ །ཨུརྦཔནཾ། བདྲད་དང་། 

ནྦཿཡ་ བནི ་མེམས ་ཅན། 

ངན་ པོང་གི་ 

ཀུན་ཏུ་རྨ 



ཀྭ ན་ཏ ་འཇི་ཉ་ྨ་ 

སུན་ཏུ་འཇིཿ ན།མ། ཉ་མོ་ཉིག་ག་མཚན། ཀཆེ༠་ 

ཨྤལརྙརཌཾ | 

གུན་ཏུ་ཛྫགས་པ་ (ཨྤུབསྟིཏཾ། སངས་རྒྱས་་ཀེ 

མཁྱེན་ པ་ཉྟ་ཐ། 

གན་ཏུ་ཞེན་པ་ འདོད་ རཉསུ་ཧྭཧཱཕླེད་བྷི་ 
-ཆར་གཏོགས་པ། པ་དཱ་ཡ་ཌ། 
ཟཐ ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ། 

གུན་ཏུ་བཟང་པོ་ བརྙརྦདྲད། དང་པོའི་རངས 
རྱས། ཉི་སྲང་བརྐྱད་ཀྱི་ནང་ 

ཚན་ཉིཾག་གི་མེང་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ 
དང་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། སོག་པོའི་སྐད་དུ་ 

ཁ་མུ་ཁ་ཏྭ་བའི་སྐྱིས་བྲ་དམ་པ་ཞིག་དང་། ཡང་རྙིང 

མའི་ལུགས་རངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཏྲོག་མ་སྟེ། གདོད་ 

བྲ བཅུ་བ བ་ཚ 

ཀུན་ཏུ་བཟང ་མོ་ ང་མརྟཐཧཱི། ཀུན་བཟང་གི” 
ཡུམ་ ༨ རེ རབ་ཀི རྩེ 

མོར་སླེ་བའི་མེ་ཏོག་གཅིག་ཡའ། ། 
ཀན་ཏ ཏ་གཟེད་ས * རངས་རྒྱས་ཉིག་དང་། རྱན་ 
ཟ་ རས་གཟིགས་ལའ། །དུར་ཏྱན 

དྭ་གཟིགས་པ། 

ཀུན་ཏུ་འཱར་འུར་ རརཝཌ། ཟླ་ཐར་ཐར་རྫོག་ པ་དང་། ས་ཉམ་པ་ངྲག་དུ་ 

གཡ་བའི་ནང་ནས་བ་ཆིག་གོ། 

ཀྲན་ཏཾ་ལྭོ་མ་ རིཛང། འོ་མ་འཇཛགས་པའི་་ 
ྦ ཧཾ ཤིང་ཞེག། 
ལྔ་ན་ ཏུ་ྲུད་ སྐསྦཿདཐཱ། པ་བྷ་ཀི། 

༣༩༩ 
ཀུནྨུཾུཐྟསྲ་ལྡན་ 

ར་རི ལྷོ 

འགུལ་བ་རྦ་རླབས་དང་མྨིན་ 
དང་ས་ལྟ ཁྲ ་བ། 

གཡོ་ འགྲུལ། 

བང ཤཿ འགྲུལ ༨༠ 

÷ #5 ཚྭཇྱཛམ། ྒ 
༡༢ ཅ ཤོ ཅཅ ངཱ ྲ 

ཀུན་ཏུ རབ་ཏུ་ཆེམ་ཆེམ་ དག་དན། རྟད 
ཤན་ཏུ་ཆེ རར | འདི་ཉང་ 

སི 

ཡུན་ཏྲ་རྦཔ་ཏཱ་དཾརྟཾཿར། ས་དཡོ་བདི་ཟླ་ 
པྲ ༧ ཚུལ་ཉིག་ གེ 

བྲད་ཏུ་ཆག་ ཏ་བཡོས་ ར་ནྣམ་པ་དྲག་ཏུ་ 

བཡས་ཉེས་བཔ་ལྟ་བྲ། 
་༽ 

ཡུནྷ་ཱ་རཱཧ སེད ཡ་ དགྦ་ིག་གོ་ཆ་ཚན 
དང་། རངས་ ཐང་ཏི 

པ་ལར། །རྣམ་པ་ཀུན་ཀུ་ངེག་པ་རྟེ། 
ཀུན་ཏུ་རུ་ འཕྲིགས་པའི་ཆས་དང་། རེ 

པ ༔སཾ་རཕྱར་ཏཾ་སྫགས་ལུགསུ་ 

བཉེད། ྦ 

༡ ཆ།ཁྱེན་ 

ཀུན་ཐེར་ ཀྱན་ཐི་ར་ལས་བང་པང་ 
བྱེཧའི ཌང་དྲ ད་ངང་ད་དཇུག་ 

ན་ནམ་མཁར་འགབྲཾ། 

ཀུན་ཏུ ཏ་བླྨརག་པ་ ཨརྨས། དདྲད་དང་འཆེ་ 

བདོག | སུ 

དུང་མ། རྫཾ་སྣན། 
གུན་ཏུ་ཤུགས་

ལྡན་ རྣམ་གྐདཱཿ 



` ཀན་ཏུ་གསལ ` ཀུན་ཞེདང་ 

ཀུན་ཏ་གསལ་ ཙི་ནང་ ཀུན་འོད་ཀྱིས་གསལ་བ བ་ཐ་མ་ཡིན་ཤྱི་གོང་ཁྱེར་ཤྭ་པར་མཱ་ཡེ་ཀཱ་ཉེབ 
དང་ ག་མཁད། ཡདེ་བྟོ།། པའི་ར་ཏིན་ཚོཟརོཾ་༢༢ 
=» དང་ཱ་མིན་འཐབ་ཅོད་ཐེད་པའི་ཆེ་ན་མཆོ་དེའི་ 

མུན་ཏ་གསུང། ཟ ཁྲེ ་ནང་མེ་ ཛེ ཌྭང་ནངས་རྔལ ་མ་ཧི་རྟགཔ་ གོ་འ བངལ་ 

ཚི བའ ( བར་སྟོན་པའི་མཚོ་ཞིད"ཡོད་པ་དང་ཛགས་རྲོལ་ ཟུ 

ཀུན་ཏུ་གས་ སྨན་དང་བདྲད་ཙི་ལྟ་ཐ། འདུག །རང་རེ་པད་ཏྲི་ཆོང་འཁར་ཧྱལ་ཕྱི་སྙ་མོའི་་ 

དྲག འོ ངཿ གནམ་མཆོ་ ཅོ འྲད་བ་ཉིག་ཡོད་པ་འདྲ། 
ཤྲ དམངས་རིགས་ཞིིག་ལ་གྲགས། 

གན་བཏས་ ངམུཧཱཾ་ཡ། བྲམང་ཅད་གཅེ ཀ་ 

ཏུ་བཏུས་པ་འདས་ཆིག །ཡང་ཁ6 ཀན་ད་ 
མདོ་ཀྲན་བཏུཔ་དང་བསབ་བཏུབ་ལྟ་བྲ། ཟེ 

གུན་ཏོག་ ནར་ཏོག །ཝཀྲཝ། བཀྲལ། 

རཿ འཛོར་ 0 མེ་ཏོག་དང་ཕྲེང་བ་ 
ཕེགས་ འབྲར་ བ། 

ཤྲཤྲཔཡ། ཀོབར། སིིཏ། 
ཀཾརབ། དྱ ད་ན ཁུསུད། ཆུ་སྐྱེས།- 

འདབ་མའི་མཛོད། དགུན་ ཟླ་ྲ་ ཏཾང་སྐེར། 
བཀྐེང། ཀ 
ངཱ ང་སེམས དྲངལ་ཆ 

ཀུན་བརྟགས་ པརིཀྲལིཏཾ། མཚན་ཉིད་གསུམ ཆར བི ྦ 

ཱ ཡི་ནང་ཚན་ཀུན་བགས་པའི་ ཤུནཿ དའི་ གཉེན་ རི ངཿ 

མཚན་ཉིད། ་ ཀུན་ རང འཁོན་ པ། ནཞག་པའི་མྲར་ ཙན་ ཀུན་ ོ 

དང་འཁན་པར་ བྱེད།ཅེས་པ་ 

རྱཉནུ་དང་ ཁ་ཙོད་ངན་པ བྱེད་དའི ཤཿ 

ཀུན་དང་མི་ མཐུན་པ། 

གཱན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ པརཀྲལེཏལ་ 
ཁཱ༩མ། མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱི་ 

ཉང་ཚན་ཉིག་ཡིན་ནོ། །མཚན་ཉད་བསུམ་ནི། ཀྲན་ ཟོ 

_བཏྟཌ། གཉན་དངང་། ཡངས་གྲུབ་ཏི་གསུམ་མོ། ¦ སྒ་ཛྲ་བག བཅད་ཁར་འཞལ། ཐོལ་ 

ཡན་ བརྟན་ ཨྦ ཧེལ། འགྱང་བ་མེད་པ། 3 གར 'གྱི་མིང་དང་མི་ེཝ་ 

གུན་ རྟེན་ སེ་མས་ཀྱི་ཡམ། གག པདི་ཉལ་འབྱོར་བར་ཟེར། 

གྲུན་བརྟེན་་ _ ཨྙདདཱན། བློ་གཏད་བཅལ ་བ། ཀུན་ ངོ ཐྲམས་ཅད་དང་མཐུན་པ།: 

ཟི །བརྟེན་པ། ཀུན་བདག་  ཐྲཾཤཱཔཏི། ཕྲ་ཤཱདྲཾ། འཇི་གྲ་ 

གུན་མཐོང་ ཨད ཨུདདཱ། མེ་ལོང་། ཡེ ྦ ' ཏེན་ ཀུན་གྱི་བདག་པོ། ྦ 

ན་མཐོང ་ག་མཚོ་ གུན་ མྤེ ང་ རྒ
ྱ་མཆེ་ ་ཉྟེས་ ` ཀུན་འདར་ ° ར་ ་བ་ དཱཏི། རྩ ་ད བུ་མ། ' རི > 



མེ་ཏག་ཤིན་བུ'དཀར་པོ་ཞིག། 

ཀཆའི་རང་བཞིན་ དངལ་ཆའི་གབ་མིང་། 

རྐ རྨུན་ཧྭ་ སྤང་སྤཾས། 

པ་སྲ་ ལོ་ཧན་དྲག་ཅའི་མུམ་ཅྭ་སོ་ 

བཉེ་པ། ལྕགས་བྱི་ལནི་མིང་ 
སྟེ། ལེགས་སླྱང་དུ། མཐ་པ་ཏེ། མཐཧ་ཅེ་ནའི་ བརྡ་ 
ལ་ ཆི ་ཟེར། 

ཡུ རཱི རྔོན་སྐེས་དགུ་རྟམས་ཀྱི་ ཆེ་ལོ་ 

བརྒྱད་ཁྲི་པའི་དྲས་ཕུ་དང་ 

སྲོང་རྒྱས་པ་ཉེས་བྱ་བའི་བྲ་སྐྱ་ཕེང་ དང་། ཡུལ་ 

འཁར་སུང་གཉིས་ལས། རྱལ་པོ་སྐྱ་ཕེང་ལ་བཙུན 

མ་མ་ཏི་དང་། ཀུན་ དི 'ཊེས་བྱ་བ་གཉིས་ཡོད་པ། 

ཉེས་སེགས་དགེ་ལྡན་ཡེ གང ་བཤད་པད་དཀར་པའི་ 

ཆུན་པོའི་འགྲེལ་པ་ཉི་མདནི་ཞོད་ཟེར་ ཁུ གསུངསོ།། 

ཀུན་དུ་རུ སཀྲནྣ། ཀནྡྲ། སློང་བྱེད་པ། 
ཀུན་དྲ། རྨ 

ཀུནྟ་ཏུ་ ལ། ཉིམ་བ། ཉི་མི། བྱི་ཡ། 
ནཿ དྲིལ་བ་ ཚང་མ་བརྔམས་པ། 

ཀུན་ དོང་ སམམཉྟ། བལཌ། བཅོང་། 

གུན་ དོན་ བདྨརྨ། དན་ཐམས་ཅད། 

ཀན་གདུང་ ཨྭཤ་མ། དཀའ་ཐུབ། ཨྲ་ཨི། 
ཨན འདོད་ཧྭ་ ར་ས བཙེ 

གཉིཏཿ་ནཱང་ཉི་མཱཞེ ་འོདཿཡའང་ འཇུག ། 
གནད. - དད ཅིས་ཀི་སྐབསུ་སྱོར་བ་ བཅ 

དྱག་པ་ཀྲན ་བཅུང 'ཊཱེས་ པའོ། , 

ཀུན་འདར་ ཅ་དབུ་ཝ 

ཀྡྲ' རཛབིཧམ། གདྫྷ་སཾམ | ཤིང་གི 

ཀུན་ནས་སྒྲིབ་པར་བྱེད 

ཀུན་འདུལ་རྔ་ ཆུང་། ཐགས་པ། 

ཀུན།འདེན་ བངས་རྱས་ཀྱི་མཚན་ལ་འཇུག 
ཀན་ནས་ ཀུན་ལས། བམཆཉྫ། བམཉནྟཏཿ° 

གུན་ནས་དཀྲིགས་པ་ ཆར་སྤིན་དང་དྲ་བ་ 
བགས་ཀུན་ནས་དཀྲིགས་བ། 

འབྲིབས་པ། 

ཀན་ནས་བརྐོས་ ཨྭཏ། རོ་དང་ཤིང་སཌ་ལ 
བཀེས་པ། 

ཀུན་ནས་སྐྱེས་ བསརྟཛ། ཨུཏཏཱདན། རྩ་བཟེར 
དྲ་སྐྱེ་བ། 

ཀུན་ནས་འཁྱམས་ ཀྲདྐ་མ། གུར་གུམ། 
ཀན་ནས་འགེགས་ བཙན་མའི་ཕོ་བྲང་དང་” 

འཐཾར་བའི་ཁྱིམ། པ་ཕྱོད་མའི་ 
གནས། སྲཾིང་མ་ཅན། དག་པའི་མའ་ཅན། ཙང 

གནཔ་ཏེ་དེ་ཉམས་མིང་གི་ནམ་གངས་མ། | ཌྲུ 

གན་ནས་འགེབས་པ་ བཙན་མོའི་ཕོ་བང་། 

ཀུན་ ན་དམ ༢ ཧ་པ་ན། གད་མ ་དགེད་པ། 
༡ ་ནས་འགྲོ་ བདྙཏི། ཆུང་དང་ཆ་ལྟ་ཐ། 

ཀུན་ ནྨག་གྲད་ བཞྟུད་གད། ལ་ད ཧད་བྔ། 

ཀྲུན་ ནས་སྡིབ་པ་ ཨཐཐཾཏྦྲཾ མ་ངག་པ་དང་” 

བེང་ ཆུག་ཿ དང་ རྦུག་སྤི་ན་ལྟ གིས 

སླིབས ་པ། མི་གསལ་བ། 

གུན་ནས་སྨེབ་པར་བྱེད་ ཨཱརྫད་ཡཏི' མ་རིག་¡ 
པ་ཡིས་སླ་ཀྲན་སྦེབ་པར་བྱེད 
པ་ལྟ་བ། ྦ 



ཀུན་ནས་ཉོན་མངས་བ, ༣༤ 

ཚང་རླུ་ ་ནས་ཉོན་མངས་པ་ བརྲཀིཤ། ཀུན་ ཉིན 

དང་ནམ་བྱང་ཕྱོགཔ་གཉིས་ 

ཀྱི་ནང་ཚན། 

ཀུན་ནས་སྙེམས་ ཁྲེངས་དྲེག་དང་ཧམ་པ་ཆེ་ 

བང་ཟེར། ཨྐསྨརྨན། ཨངལྭིཔ། 

ཅེ ན་ས་ བཏགས་པ། 
ཕྱེ་མང་བཏགས་པ། 

ཡརྒ རྨ།བླཐ། ཁྲམ ཁྲཏུ་སཱས་ 

པའམ་བཅེ ངས་པ་ལྟ་བྲ། །མཔཧིཏ། མམཔཏ། 

སྔན་ནས་འཏུས་ཐ་ བམཡུཛ།བཛས་པ། ཐམས
་ 

.ཅད་ནབ་ ཚུར་ ཁུ་བྷཧུ་སཾ་པ། 

བར རའི་འཇད་པ་ ལ་ བཟའ་བ ཡེད་ 
གསུམ་ཀྲན་ནས་འདྲད་པ། 

ཐེཔ་པ་ལྟ་བྲ། སྒེ་ ཀྲན་ ནས་འདྲད་པ། 

ཀུན་ནས་དང་པོ་ ཡཧཏཿ སཾེ་ཀུན་ནས་དྲང་ 
པ་བྱེད་པ། 

གུན་ནས་ལྡང་བ་ པརྨཔསྣན།པསུཏུན། ཕྱཾགས 
ཀུན་ ནཔ་དྲབ་ ཧྭ ཆུང་པཾ་ དི 

ཅརད་བགས་ཝང་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 

སྐན་ནས་རྡུད་པ་ པར། སླང་པོའི་ཟས་ 
ལྟ་བུ་དང་། གཟུན་ཡང་ལེཌ་ 

ཆ་ཀུན་ནམ་རྫད་པའི་ཡེགས་བཤད་ལྟ་ཐ། 

གན ནས་རྣང་བ་ ཉི་མའི་སྣང་བ་དང་། རྒྱལ ་བ༔ 

ཀཱན ་ནས ་འཕགས་པ་ མངས་རྒྱབ་ཀི་མཁྱེན་ 

བཙེ་ཧྭས་གསུམ་ 'གྱི་ཡཤོན ་ཏན་ 

ཧི་ཉན་ རྔང ་དགྲཾ་ བཅམ ་བཞི་་ཨཾ ཡན་ཏན་ཁས་ འཕགས་ 

ཅ་ཟ་བུ། བབྙཏཾ། ཀྱན་གྱི་གཙོ་བོར་ཁྱང་བ། ཟི 

ཡན་ནས་ཐྲ་མཿ 

ཀུན་ནས་བྲིས་ ཅིང། ཨྔལིཁིཏ། ངི་མོ་དང་་ 

ཨི་གེ་ལྟ་བྲ་ཡེ ཌ་
པར་བྲིས་པ། 

(ནེ དགེ་བྤལ་བ་ ར་བྲོག། ་ཡན་ལག་བེགས་ 

པེ་མེར་བྲལ་
བ། བྦྲམས་ཅད་ ཆ

ོ 

- ནླཐབ་བྲལ་བ། ྦ 

ཤུན ནས་བླངས་ ཡིད་དག་པས་འག་ལེན་
དྲ་ 

བརྟར་བ། རྣམ་དད་བྱེད་པ། 

ཟོ ནས་འབབ་ ཆར། ཆར་ཆ་སོཊ་བངས་པ། 

ཀུན་ ནས་འབར་ རཆཔཀ །བྟརཔཏཾ། དམལ་བདྲི་ 

མེ་ཕོགས་ ཀུན་ནས་འབང་བ་ 

ཟེ ་བ། 

ཀུན་ནས་སྱོར་བ་ པམཡཛན། སྨན་ཀྲན་ནས་་ 
| ་ 

རྨ ནས་ བཅེགས་པ་ ཨྔ་ཀྲཊ་ཏཾ། དོ་པེཌ་་ 

ཕྱོགས་ ཤན ནས་བཙཅེགས་པ། 

' ཀྐུན་ནས་མཇས་ ཟླ་ངའི་མཚན་ཉིད་ཀུན་ནས་ 

མཇེཔ། །ཉེས་དང་།མེ་ཏཾགི་་ 

ཆགས་ཀྱི མཇཤ་་ མཇེར་ཤེ
ང་ཉམས་དགའ་བ། 

སྔན་ ནས་མཇེས་ ཕ་ མརྦརྲཔ
པདིཀ །སྱེན་ དང་ 

བྲལ་བས་ཟླེ་ཀྲན་ནས་མཇེརམ་པ།
7 

ཀུན་ནས་གཞལ་ བདཏསཁ། ཚད་ ཕོགས་ལེགས 

པརང་འཇལ་བ། 

སྷམ་ནས་བཟང་ གླངི། གནྦྦའི ཀཱ། དཔལ་ཏེ།ཿ 

རྒྱལ་པཾ་ཞེ་ཕོ་བྲང་། དཔལ་བྱི*་] 

ཁོ་མ། ལོ་མ་མངར། ལོ་མ་བཇང་། ཟླང་ཅིའི༤ 
ཞདང་སེགས་ལ ་ཟ

ེ ཆེ | ྲ 



གུན་ནས་བཟོན་ཕ 
ཀུན་ ནས་ བཟོད་ ༼།' ཕྩིང་ སྟབསཆེ པ། 

བྲམས་ བཟེད་ 

ཀུན་ནས་ཡངས་སུ་བསྐོར་བ་ ལྕགས་རི་དང་། ཤིང་གི་ར་ 
བས་ཀུན་ནས་བསྐེར་བ་ལ་ཟེར། 

ཀུན་ ནས་གཡངས་ མམུཧཏ། མམརཾ། པརྷིཀ ཛུ 
ཟཕེམས་ཀུན་ནས་གཡེངས་པ། 

_ “ཀུན་ནས་ སློང ་བ་ བེམས་ཀྱི་ཀུན་མྨོང་། 

ལུན་ཊང་དང་བ་ཅན་ ཅ ༠༠ 
ཤུན་སྣང་འབར་བ་ ཉི”མའ་འད་ཟེར། 
ཀུན་སྤངས་ ཨཱཾ སབ ༥ཱི། བྱ་བཏང་ 

བ། འཇེག་ ཏེན ཅ༅བཟཅུ་ 

སྤླངས་པ། །སངས་རྒྱབ་ཀྱི་ 

_ མཚན་གི་རྣམ་གྲངས། 

གུན་སྤངས་ཆན་པོ་ སྒེམ་ཆེན། ཆེ་གཅིག་ཏུ་ 
པངས་ཧས་སླབ་པའི་ཀྲན་་ 

སྲཔ་ཆེན་པའི་ཞབས་དྲང་དྲྭ་ 

ཟེར་བ་ལྟ་བྲ།[ 

་ཀུན་སྤངས་སམ་མྱང་འདས། ནིབརྣཿཞིབཾཏཿ 
མངས་རྒྱས་པ། . 

གན་གྐད་ སཟླ་ཆཿ་བཅི ༡ ཧ་ཧ 
དང་འཚམས་པར་རྱད་པ། 

ར་ར རོར 
ཚི མ་པང 

ཨཀྒ། མིཏེ། ཕྱོད་ལམ། 

ཤུ བསྲུབཏཱ། 

¥༩¥ ཀུན་བྱེད 
ངོ་འ ་ངན་པ་ ཕྱོ ་ལམ་ངན་ལ། ་ མ་ཚེ་ 

མགཧ་བད་གྲ་པ་༦འའ ་བརྨ་ 

༣ 

ཀན་ཕན་ བོ 

. 

ལས་ནག་པོའམ་ངན་པར་ 

ཁུགས་པ། ཀྲོ རྲེ 
ཀན སྤྱོད་ གཅང་བ། ཤཿ ཅཾ་སྭས་ཙར། རླཾ་གསུམ་ 

གྱི་ཕྱོད་ལམ་གཙང་བ། 

ཀུན་སྤོད་མཚྱོངས་མ" གྲཾགས་མོ་དང་རྩིང་དྲ་ 
༄ 

ཕྲུག་པ། རྩིང་རྫག། 
བྲམས་ཅད་ལ་ཕན་པང་བྱེད་པ། 

ཀྭསུདཾ། ཟླ་འོད་དང་། སྨན་དང་ 
རྱབ་ཁྲ་ཞགྭ་བྲཧ་ཡང་འུ། 

ཀུན་ ཕུན ་བདུད་ བཾ ་ པོ། ཟླ་བ། 
ཀ།ན་ བོར་ 

ཀུན་བུང་ 

ཀུན་འབྱུང་ 

ཀུན་བྱོར་ 

ཀུན་བྱོར་ 

ཀུན་བྱེད 

པྤང་བ། གཉེན་དང ་ནཱར” 
ཛས་ཀྲན་བར་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

དྭཿཁསཕུདཡ། བདེན་པ་བཞིའི 
ནང་ཚན་གཉི་ཕ་པ་ཕྲུག་བརྫལ་ 

ཀུན་འབྱང་ལྟ་ཐ། 
བསུད་ཡ། ཉཾན་མངས་པའི་༤ 

_ ཀུན་འབྱང་བདེན་པ། ལབ” 
ཀི་ཀུན་འབྱང་། 

ཆང་རག་དང་། བད་མེད་ལ་ 

འདོད་པ་ཆེ་བང་ཟེར། ཨྔཐོགཿ 
ཀུན་ཏུ་ར། 
མག: 

ཊཱེན་ཆགས། 
ཚངས་པ། 

འཁྲིག་པ་དང་§ 



ཀུན་བྱད་རྒྱལ་བོ ༣༩༨༠ 

གུན་ཁྱེད་རྒལ་པོ་ཛྔ་ཟན་ཏེ་ཐངཅི་ད་བོདང་། 
རྙིང་ལུགས་སུ་སེམས་ལའང་ 

འཇུག | 

ཨམ།ན་མོས་ །ཨམོད། ངད་བཟང་། དི་བཟང་། 
ལྟེ འུ ༤ ༩ ༤༨ྲྷ ༤ ༠༥ 

དྲེ་ཉིམ། འདད་པའི་ དྲ། དྲེ་ 
ངྲསུང་། སྣ་ཆེ་མ་དྲི། བྲམས་ཅད་དགའ་བ་རིང་ 
རྭ ི ་ ལེགར་ པང་བུལ་ ཏེ ཧྱ ཐངས་ པཾ། | 

གན་ རྨོངས་ བརླམ བེམས་ མེངས་ བཔ། 

གུན་ གཅར་ ཨཱསིཌ། ཀུན་གྱི་གཅོ་བཾ། 

གན་འཚོ། ཨཇིབ། ༥ 
ཀུན་འཇིན་ ཧྲེཾ བུ མརྨྷང། ལེ་རྒན 

འ 

ངུག་ཅུའི་ཉིར་ཁཉི་པ་མ་བྱི | 
༢༠༡༧ ༡ ༦༩ ཡོའི་མིང་། ལེཌ་ཕྱརང་སྐད་དྲ། པརྦ་དྷརི། རྒྱ་ནག་ 
ཟྭད་དུ། ཐུར 

བགན མཇེས་མ་ སུནྒྦ་རཾ། བུད་མེད་མཇེམ་མའི་ 

ཆོང ངཱ 

ྒ བོ མཇས་སམ་ལེ ལེགས མཿམཿ སུཁམ། 

རངས་རྱས་ཤི་ླ་གསུང་ཐུཊ་ 

ཀྱི་ཨོན་ཏན་ཞེ། ། 

སན་འཇ ཛམས་ག་བུར་ པྲི་ང་ཀྲ། 
༣༦ ༨ 

བྲབཏི། བྲས་པའི་ཆས་ཅན་ 

ཏེ་རྔུན་པའམ་མི་ངབདེན།་པ། 
ཤོ ་༄ ཚོ ༄ ཧཾ = གཱན་རྫབ་བདན་པ་ པཔྲཾ་ཏཾསཏ། ཕྱིར་དྲང་ 

དན་དང་ཀྱན་ཛིབ་བདེན་བ་ ¦ 

ཧྭན་གཅིག །ངེར་དན་དང་དན་དམ་བདེན་པ་ 

དོན་འཅེག་ལ། ཀུན ཇབ་བདེན་ ་དདེ་ དི་ཇཾ་བ་ནི། ཆོ ཆེཔ 

༩ 

ཀུན་བཟང་གླིང 

དེའི་སྟང་བ་ཙམྱི་རྫན་པའི་དོན་ཡིན་ངས་གནས་ 
ཚུལ་མར་བུག་མིན་ཏེ། དེའི་གནར་ཚལ་མྲངར་ 

ཐུག་ནི་ཛྫུན་སྟང་དེ་ལས་གོང་དྲའམ་གཉན་དྲ་དྲང 

ནམ་བཤད་དགོས་པས་ན་དྲང་དའི་ ་དོན་ཞེས་ངྱའ།། 
ཞྱིས་ལམ་རིམ་བརྡ་དཀྲེལ་ཉེར་ཆ་ཁ་དྫཝས་ངར་ 

ཤམ ། 

ཀུན་ ཆེོ་བ་ལས་ཟིན་ཀ་མངའ་མེད་ ཀུན་ཇཛིབ་ 
( དུ་ལས་གང་ཟིན་ཚད་མྲའ་ 

མེད་པ་སྟེ་ས་མྦའའ་གཏན་བདེན་དྲ་མེད་པས་དྱར་ 
ཧྭས་ཞེར་པའི་'དེ་ན་ནོ། | 

ཀུན་གཞི་ ཨཱལལ། ་ཨཱལ་ཡ། སེམས་ཉིད། 

ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། 
དགེ་མི་དགེ་འཁར་འདར་ཆོས་ཀུན་འྱངང་ངའི་ 
གའི་ཡིན་པའི་ཕྱིང་ར། །ཞེས་ངང། གཉན་འདད་ 
ཚལ་ཀྱང་མང་ང || 

ཀུན་ཟ་ མེ། ཨཱགྭཾ། 

ཀུན་ཟ་མེ་ཏོག། ཕྱིང་ཁུར་ཤིང་གི་མེ་ཏོག ཤིང 

པོར་བཅན། 
གུན་བཟང་ གླ། བངཏྫོབཌཱ། ཇ་མྫརྦདྲད། 

ལོ འི་རངས་ཧས་དེ་ དང་། 

རྷཱཉེ་པྲར་བྱདྲ་ཏྲི་ཨ་གྱང་ལའང་འཇུག ། 

ཀུན་བཟང་འ།ཁོར་ལོ་ རྩན་ངག་ལེའ་གསུམ་ 
ངའི་ཀྲན་བརང་འཁར་ལ། ། 

གུན་བཟང་གླིང། བོད་ཡུལ་གྱི་གནར་ཤིག ! 



༤༧ ༤ བོན་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་བཟང་རྣམ་གསུམ 

་༄ འའ 

ཟན་ཕཡུགས་ཀྱ་ཀུན་བཟང་ནམ་གསུམ་ 
བདག་མེད་ཀྲན་བཟང་། 

ནླིད་ཏམཏ། མཆྟརྷ་བྲད། ཨེ་གྲེལ་ཡེ་སངས་རྒྱས་པ། 
བདག་ཡོད་ཀུན་བཟང་། སེམས་ཉིད་གནས་ལུགསོ།། 
རེན་དྲ་ཆེགས་པའི་ཀྲན་བཟང།། རཕ་ཕསུ་པྲིས་དང་ 
འཐར་དྲ་བཏོད་ལུགས་སུ་བྱུག་པ། 
གུན་བཟོད་ ཨཱཔཧ། མྲརཕྭ། པ་གའི། 

བརྲན་བེད། ཀླ་ཨི་ཉིག་ང་་ 
ཟེར། ཡང་བྱང་སེམས་ཀྱི་བུགར་རྟོདས་ལྟ་བུར་ 

ཡང་ང་། ། ྦ 
' ཀུན་རིག་ སྲརྤལྭདྲ། བྲམས་ཅད་མཁྱེན་ 

པའམ་ཡཨང་ན་ཀུན་རིག་ཡབ་ 
ཡུམ་ལྟ་བུ། 

ཀན་ལ་ བརྡྲཧཾ | བྲམས་ཅད་ཡ་ཕྱཾགས་ 
གུན་ལ་ཏྟ་བྲ། 

ཀུན་ལ་བཀཀ་ཤཾས་དབང་ལྡན་མ་ དབང་ཕྲག 

བྲིབ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ཡོད་པ་དེ་གངལ་བར་ 

བྱེད་པས་ཞའེ། 

སྲན་ལ།ཏབ་བྱེད་སེར་པོ་ དོངོཙམཱ་ཧྲཾ་ཕྲང་། 
ཀན་ལ་གགས་པ་ མཚན་རྩན་བེགས་ཕྱོགས་ 

ཀུན་འ་ཕགས་ང། 
ཀན་ལ་འཇུག་ རིག་པ་རྗང་བས་ཙོམ་པ་ཀྲན་ 

ལ་འཇུག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

བྲམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་ཐང་པ། 

བྲམས་ཅད་ལ་ཕན་ བྲཾཿ གས་པ། 

གུན་ལ་བདེ་ 
ཟག ཞའཞཤོན་ 

... . ¥“"ཌ/ 

རུ ཀུན་ཤེས་པ་ 

ཀུན་ཤེས་པ 
ཅི ཤཿ སས ~~ 
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ལ་འཕྲད། །ཅཙབ་པ་རྟ་བྲ། 

ཀུན་ལ་དམགས་པ་ ཕང་དེས། དགེ་བ་ 

བྲམས་ཅད་ཀྱི་དེན་ལ་དམེདས 
 པ་ལྟ་བ། 

ཀུན་ལ་བཅ་ ས་པ ཐམས་ཅད་ཡ་གནོད་ཐེད་པ། 
བན་ཡ་ནབ་ པར ཚང་མར་ 

འཇིན་པ། ྦ 
ཀུན་ལ་ཤེས་མ་ མྲདམགྲལ། ཨ་ཆའི་མིང་ལ 

འཇུག་སྣམ། ཀྲན་ཏུ་བཀྲེས་མ། 

རྔ་ཧཏ། དགར་ངའི་རྱི་ཟླ་སྟེ། 

ཀུན་ནས། ཚང་མ་ལམས་ཁྱེད་ 

ལེགས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ་ 

ཀན་ལས་བཏུས་པ་ ཚད་མའི་བརྟན་བཅོམ། 

ང་མུཧཾཡ། མང་པའི་ཞང་ནས་ 

་༄ ས་ སའ 

ཨའ ༤༥ 

དན་བུར་ཤིང་ཕྱཾགས་གཅིག་ཏུ་བསླི གས་པའི་དེན་ 
ཡ་འཇུག་ཏི། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་། 

ཆདེ་ཀུན་བུས་དང་། ངམླང་པ་ཀྲན་ཇཏུར་ལྔ་བྲར་ 
འཇུག་སྲེལ་ཡོད། ཆང་མ་ནས་བརྫར།ང། 

ཀུན་ལོངས་ ཕྲག་དོགས། 
ཀན་ཤེས་ རཁང་པ། མཛ་ཡ། ཚང་མས་ 

ཟི ཤེས་པར་བྱེད་པ། 

ཀུན་ཤེས་ཀྱེའུ་དྱིན། ཨཱཛཀཾཌ། ཏོན་པའི་ 
ཉན་བྲེས། འཁཾར་རྔ་སྡེའི་ 
ནང་ཚན། 
རྦ་བཿ། མྤངའ་དག་ཤེས་པ། 



ཀུར་ཤིས་པའི་ཤོ་གམ་པ 

ཀུན་ཤེས་པའ་ཤོ་གམ་པ། ཚང་མས་ཤེས་ 
པའི་ཁྲལ་བརྫ་མཁན། བུ 

ཨཱཁཱཧཏ། ཆས་དན་ག་བར་ 
ལེཌ་པང་ཤོད་མཁན་ལ་ཟེར། 

ཀ།ན་སེམས་ བཤིད། དུས་རཧྱྱན་དྲ་བསམ་ 

ཟེ པའམ་ཏོགས་པ། 
སཡཏད། མསུཏན། །དགེ་མི་ 
དགེ་ཀུན་ཀློང་བཞི་ཕེམས། 

ཕེམས་བསྙེདཔ། 

གུན་རླེང་ ང་ཆེན་ པོ་ ཆགས་རྔར་ཝེངས་གསུམ། 

ཀུན་གསོད་ ྤྦལ་། གཤིན་ཆེ་གཤེད། 
བཤན་པ། 
:ཨཀཤ། མེ་ལང 

་ 

ཀུན་བཤད་པ་ 

གུན་སླེང་ 

ལེམ བ་མ 

ཀུན་གསལ་ 

འདེས་དའ 

ཤེས་རྣ་རྒན་མཆན ཟ་་ 

ྐན་ གསལ་དགའ་བའིའགམ་ པ་ ནམཁའ། བཱ 

ཀེན་ བསགས་ ཨཱཅཏ། མེམམ་ཀྱེ་མྲིང་གྲམ། 

ཀྷཔ་ སླང་ པཾ། 
` 
གུབཿ དྲགུ་བ། 

ཀབརཿ བྱང་སླ་མི་སྩན། 
ཀབལ་ཡ ས་ཨི་གྲང་བ། །ཨཏྤལ། 

བར་ཐཊ་ བ་ལ ཞླེ་བསྲ་བ། 
པ་སྟཾབས། །ཨུདྡྷཾ་ཡ། 

དྲར སྐམ་སླམ། ཟམ་ཟུམ། ཅོག་ 

ཆང་བ ཏི་བསྡད་པ་ལནང་། 

ཀུམབྟསབྷཡ་ 
གུམ་བྷ་ 

ཀུབླ་ཀྡྷ 

ཀུར་རྟགས་ 

གཀུམ་ 
ཀུམ 
ཀརྨ་ 

ཀརྨ 

བསོད་པ་ཕོ་དང་འཁགས་ནས་ 

ཀུམ་པར་སྔོད་པ་ལྟ་བྲ། 

བཀྲམ་པ། ཤི་བའམ། བབད་པ། 

ཉེས་བླེ ལྡན་དགའ་སླེད་དྲ་ 
གསུངས། 

དང་སྲོང་ངི་བེའིསིང་། 

ཀམ། ངམ་པ། དཾ 

བུམ་པནི་ཁྱིམ་ 

དང་། བྲང་ཤཱའི་མིང་། གུ” 
གུལ ་ལའང་། 

བུམ་མགྲན་ཉེཔ་ཏེ། 

རའི་མིང་།། ཡང་སྲིན་རྒྱལ་གྱི” 
སྤུན་ཡང་ང་། 

ཆུ་སྲིན། 
ཀུར་ཏི་ལངས་ནས་འགྲེ་ཞེས་ 
པ་འཕྲལ་མང་ལངས་ཏེ་འགྲོ་ 

བ་ལྟ་བྲ། 

ཀར་ར་ཁའམ། ཀ་ཇ་ཁ་ཡང་ 
༠༨ 
ཟར། 

རི་བྱི་དང" 

[་༠= 

ལམ་སང་ལང་བ། 

གུར་གུམ། ཁ་ཆ་ཤ་ཁ་མ༔ 

མདངས་ཝྡན་ཏེ། གསེར། 
མ་ག་དང་། གླང་གི་ཁྱི་མ། 

རས་རྤལ། 

རས་རྤལ་ཏེ། ཁྱབ་འཇུག་གི་ 
འཇུག་པ་བཅུ་ལས་གཉི་ས་པའི་་ 
མང་། མཱེ 



རར: 

་གལ་ཀར་ གཙང་ཁུལ་ཧྱི་ས་ཆ་ཉིག་སྟེ་ 

ད་ནབ་བཟས་པའ་ཕབ། ཀུལ་ 

དཀརང། ཀྭལ་དཀར་ཕང་རྟམས་རྒྱ་ཡིས་ཁྱད་འཕཊ། 

ཀལ་ཀར་ཕུད་ནི་རབ་ལ་ཞྭ་ཝ་སྟེ་ཟེར་བ་ལྟ་བ། 

སྲས གྱ་ནག་སྐད་དུ། ཧྱལ བློན་ 

མཀར་ལ་ཏེ་མའི་ཆེ་འབད་ 
ཡིན་གསུངར་ཉེམ་སྡང་། 

ག་བཏབ སླའམ་སྐད་ཆེན་པོ་ ཧཧ པའི 

འོ མིང་ང་། 

འས ཟ་མབ་ 

གས་ ཏུ བླུན་པ། 

གུས་མེ་ ° སྲེ་ཁྲིག་བནྷཉནྦ་ཁཱ་གདོད་ཧ། 

གསཊཀ་ ཤེ ཡ། 
གཾ་ན་ ཅེ་ག། 

ག་ཀ་ འཕན་ཡལ་བྱི་སྐད་དྲ་ཀེ་ཀྭ་ 
སྟེ་ཀྐྱ་ག་ཡ་ཟེར། 

ཀ་ཀཱ་པི་ན་ འཛམ་བྲ་བིང་གི་ཆུབ་ཕོགས་ 
སུ་ཡོད་པའི་སླང་གཏམ་ལྟ་ 

བའི་པའེ་ཆགས་གཏུང་དྲ་མེ་ཏོག་དང་རྫིང་བྲ་སྟ་ 
ཆགས་པ པ་གང་ཉིང་ རྫབ་རོང་གཟར་ཞིང་ དབྲཾད་ 

དྭཀའ་བདི་ཡམ་ཞིག་ཁ་ཟེར་བས། དེར་གནས་ 
བའི་མི་ནམས་གཟུགས་ལྟ་ན་རྔག་ལ་ཟས་མུ་འདྲབ 
དྭམར་པོ་ཟ་བ་ཞིག་ལ་བརྔིད་དོ། ། 

ཁོ གྱ་སྐྱེགས་ཤིང་། 
༦ མྭ་བ། 

༣"@ ཀེ་ཏ་ཀའི་འབྲས་བུ 

ཀ།་ཀིའ་དཱ" མྨ་བྱའི་སླ་ཡ་ཇེར། 

ཀ།་ ཀེན་ ཀེ་ཀེའི་སླ་ཅན། 

ཀེ་ཀ་རུ་ ྒ ཀཀཏར། ཀརཏནར། རདེ་དཀར 

པ་ཉེག་ལ་ཟེར། ཀཏེཏན། 

བོ གཏེ་ཏ་སི། ཞོར་ང་རིན་པ་ཆེ་རྔང་པུ་ཉིག་གེ་མིང 

ཟེར་བ་དང་། མྲོ 'དཔན་ཨང་དག་དདེན་གྱིས་ 

ཀི་ཀེ་ར་ཞི་རིན་པོ་ཆེ་ཁ་དེག་ཆྔང་རང་ཅན་ནོ་ 

ཞེས་བཞེད་དོ། །ཿང་རིན་པཆེའི་རིགས་མུ་གཏོཊ་ 

པའི་ཛ་དཀར་ཕ་ཉིག་ལ་ཨང་ངཞེད་དེ། ལ་ལས་ 

ཀཀཾ་ཏ་ངང་དན་ག རོ དའང་རྣང་། 

ཀ་ཧཾང་ ཧྱི་ལྷ་ཆེན་ཕྲས་མི་མགོན་ 

༧ ཅའོ ཟེར་ངའི་མིང་སྟེ། 

གེ་ཇྔང་ང་ཞི་ཧྲ་ཝྲར་ཉི་པྲ་ང་ཏ། ཀེ་རྔང་རད་དོ་ 

བླ །བཞི་པཕྲ་པཏ། ཞེས་རུང་འཁར་གྱི་སྙར་ཟེར། 

ཀ་ཏ་ཀ་ རི་ཉིག་དང་། ནར་བའི་རིཊ་ 
དང་ཤིང་ཕགས་ཆང་པ་ཡད་ 

ཀྱང་། ཆུའི་རྙེག་མ་དྭངས་བར་བྱེད་པའི་ཞོར་བྲ་ 

ཞིག་སྟེ) བརྡ་ཡིག་བློ་གརལ་མགྲིན་རྒྱན་ཡས། ཀེ་ཏ་ 
ཀྭ་ནི་ཆྭ་དྭངས་བར་ཐེད་པའི་ཞོར་བ་སྟེ་བོད་སྐད་ 
དྭ་བསྱྱར་ན་དྭངས་བྱེད་དམ་བབྲངས་བྱེད་ཟེར་ངོ།: 

ཨང་འགའ་ཞིག་ནས་ར་།ཅིའི་ཁང་བརང་དྲའང་ 
བེད། 

ཀེ་ཏ་ ཀའེ་ དེས་བནྡོས་པ། ཆ་ཆུང་ཉིགི་མིང་ } 

ྨླ ྲྨ  ཀའི་འབྲས་ བུ ཆ་རྙེག་ཱངས་བྱེད་ཤིང་ 

ཀེ་ཧ་ཀའི ་འབྲར་བའེ། | 



ཡང་ཆུ་བོ་ཕི་ཏའི་བྱང་འགྲམ་ 

ན་ཡོད་པའི་ནགས་ཀླང་ཆེན་ 
'ཊིག་ནང་ཡོད་ ཡཿ བགབ་ཡ་བཛད་བ་དྲུང་། 
'བོ་དེའེ ༤༨ ༠༨ 

ཅིག ང་ཉི 

བདྨྭ་དང་ཀྱ་མྲད་ཕགས་ཀྱས་གཏམས་པར་གྲགས། 

གནའ་དྲས་སུ་ཕྲའི་ཅ་ར་ལྲ་ན་ཟེར་བས་དབང་ 
གཟུང་བར་གྲགས། ངེ 

ཀ་ཏ་ནཾ། བ་བ། མཚན་མ། ཤེས་བེད། 
ཀགཱ་ཏ་ར་ ཕལ་ཆེར་ཧི་མ་ལ་ཡནི་ནང་ 

དུ་ཡོད་པའ་་ཧིན་དུའི་གནས་ 
རེ་ཞིག་ལ་བརྗོད། ྦ 

ཀེ་ཏུ གཟའ་དཀུའི་ཨ་གྱལ་ཏེ། དྲ་བ་ 
མཇུག་ངིང་གི་མེང་། 

ཀེ་ཏཱཿ ཏོག། སྐང་མ་དྲ་བ་མཇུག་རིང 

ྦ ཡའང་། 
ཀ་ན་ ཅེ་ནས། ཇིཔ་ན། 
ཀ།་ནའི་བུ་ པརཔ་རཧྱས་ཞུལ་བཞགས་སྐབས 

ཡོད་པའི་མཁས་བ་ཅིག་ཡ་ ཀྦ 

ཟེར། 

ཀོ་བ་ལ ཕན་ཚན་མ་འདྲེས་པ། 
ཀཾ་བ་འིཿ འབུབ་ཐིག་པ། རྱང་བ། ་ 
ཀ་ཤྱེད་ ཀུར་ཏི་ཀ་ཐེ། ཀས ཱ 

བྲུ ཐུཞམ་དྭབྲ་སང ཟེར 

ཀ་ཅ་ཏ། ཁ་ཅེག | 

ཀིའུ་ལག 

ཏྱཿ ཞའོར་འགའ། རེས་འགན། 
བ་ བན་པོའི་སློབ་དཔེན་ཉིག་ཇྟེ། 

བིན་པོ་ལ་ཀེ་ཙེ་བ་གདན་དངས། 
གཟའ་ནམས་གནས་དེར་ནམ་ 
ཕྲད་པའི་ཆེ་ན་སྐང་ཙིས་པས"7 

བྲ་མི་ཤིབ་པར་བརྗོད། 
ཀྲ ཡང་ཀེའ་དང་ཀོའ་ཡང་སྣང་༔ 

གྲཱིཞི། རི་སྒོག། གྲོ ཉནཀྭ 
ཕུག་པ་དང་། ས་ཁུང་ལྟ་བུར་ཟེར། 

ཀྱེའ་རེ་ ཀེ་ཅེ། ཕ་ཐུང་ངམ་གོས་ཤིག་ 
གིམིང་། ཨ་མོ་དྲག་མོཐིག་གེ་ 

_ མེང་དང་ཡང་བྲག་ཕྱག་ལྡན་པའི་ར ་ལའང་ཟེར་ཁྱིང 

ཀེའ་རི་དྲང་སྲེང་། 

ཀྱའ་ཆང་ ཚར། བག་ཕུག་ག།བྲག་སྱི་བས། 
ཧ་པའི་ཀེའ་ཚང་ངི་ཁྲད་ལྟ་ཁ་ 

ཀ་རཾ་ ཅི སྲོང་ ཁླ་ གྲོས་ ཆ་ས 

གྱི་བྟི ་གནར | 

ཀྭ་ལཾ་ བོད་དང་ པོག་པས་ཀོ་རི་ཨའི་་ 

མིང་ལ་ཟེར། དེང་ཁྲའ་ཤན 
བར ཡང་ཟེར། ང་མི 

ཀཱ་ལ'་ ཀེའལེའི་བྲམ་ག་ལ་ཟེར། 
ཀའ་ལག་ སྨན་ཡབཀརའི་མིང ་སྟེ། ཤེལ” 

འཕྲེང་ལས། ཨ ་བགྲ་རཕ་ དོད: 

སྐྱེད་སླན་ནད་རྱོང་། ཞེས་པར། མིང་། རྒྱ་ནག 
པབ ་ཀེའུ་ལག་ ཟེར། འདི་ལ་ཟླ་ཟེར་ དུ། ནས་ཆོག་ 

འཁུས་ བཞི་བྲག'* བ་ ཉེཕ་ པ་བརྱང་བས། ཧྭས་རྫོན་ཊ པོ, 



ཀེ་འུ་ཤཡ་ 

དེ་མེ་ལ་བྲསེགས་ནས་ཐུག་བུ་ལོན་པའི་ཐལ་བ་དེའི 
ཁང་ཆགས་པའི་བ་ཚ་འདྲད་པ་དེ་ཡིན་ཞེབ་འབྲེལ་ 
པ་འདད་དངར་བཤད་ད། འདུས་བ་ཐབ་ཀྱང་། 
ནས ཚིག་བྲལ་བང་འགྱུར་བྱེད་ཡིན་པར་གསུངས། 
ཟླ་ཟེར་ལས། ནས་ཆིག་འཁྲས་པའི་ཡན་ཚ་ནི། ། 
ཀུན་དང་རྩིང་ནད་སླ་དྲབ་དང་། །ཉེཔ་གསུངཔ། 

བསྒྱར་ཚུལ་ཡང་། ཨ་བ་ན། ནས་ཡིན་ལ་། གླ་ར་ 
འགྱང་བ་ཡིན་པས། ཇི་ལྟ་བ་ཡིན་ན། ཡ་བ་ཁླ་ར་ 

ཡང་དགོས་རྒྱ་ལ་བར་ནས་ན་མེད་པ་དང་། འགྱར 
རང་ཡང་ནས་འགྱརང་བ། ཟེར་བ་ཡས་ཆེག་པ་དང་ 
བྲལ་བའི་སྐད་དེད་མེད་ལ། ཆེག་པ་དན་དྲ་འགྱར་ 

བ་ལོས་ཡིན་ཡང་། ཆིག་ཁ་ཏུང་དྲ་མ་ཟད་འགྱར་ 
ལུགས་མང་དྲ་ཡོད་པ་དང་། ནས་འགྱུར་བ་ཡིན་ 
པའི་ཟླ'གཞན་ལའང་མེ་འཇུག་པའི་ ཇེས་པ་མེད་ 
པས་ཐྲེ་ཆེོམ་པནི་གནས་སོ། །འོན་ཀྱང་དེང་སར་ 
ལག་ཏུ་ལེན་བྱ་དངོཔ་ནི། རྐྱད་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ 

ལམ། ཨ་བ་ཀ་ར་བག་ཕྱི་ཕིག་མེད་འདྲ། །བཅངབ 
ཁྲིག་སླ་འབྱིན་པས ཁ་བ་འདྲ། །ཉེས་གསུངས་པ་ 
བཉིན། ཕག་པ་གྲོག་པོ་སོགས་ལ་ཆགས་པའི་བ་ཚྭ་ 

ྭ དཀར་པོ་ཡང་ལ་མངར་བག་ཝན ་པ་བཅངཔ་ན་ཁྲིག 

བླ་འབྱིན་པ་དེའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། | 
ཀེའ་ཤས་ ཡང་ན། ཀ་ཤཱ་'། ཉས་ཀྱོན་ 

ྦ པའི་གོས་ཁུད་འཕགས་ཅན་ 
ཞིག་ཡ་ཟེར། ྦ ཀེ་ཡ གཤོད་པའི་ཅ་བ་ནི་ཉིང་ངན་ 

པ་སྟེ། ཁན་སེམས་ཏྱི་ཀེ་ཨ་ 

ཙཿ ༩ 

ངུ ༤2? ཀེ་ལ་པད་ | 

ནག་པོའི་ཙ་བ་འཐོན་པས། ཉེས་པ་ཕྲག་དོག་དང་ 
བཅས་མཆོང་པ་ལྟ་བྲ། ྦ ྦ 
ཀ་ཡཱ།ར་ཀ། ཀེཡརཀ། རྩ་ཉིག་ལ་འཇུག་ 

ེ་རྫན་དས་ད་ ཡབ་དགེ་སློང་ 
གི་ཤམ་བྲབ་བཟོ་པར གྲགས། དྲི 'ཟང་ཡང་ཟེར། 

གེའུ ༢ ཉེར་ལློང་ནང་དོན་ཅི་ལྟ་ཞྡེས 
སུ་ཡོད་པའི་དགན་པ་ཞིག་ 

དང ། ཡང་། སྲན་མ་ཉེག་སྟི་ཆུ་གཏོང་བཏང་ནབ་ 
ཁྱིམ་དྲ་ཁྲིད་དེ་ཕྲན་མ་ཀེ་ངའི་ཆོད་མ་ཕོར་གང་ 
དངས། ཞེས་པ་ལྟ་བ། ྦ 
ས་ 

ཀི་དུ་ལ་ཀཱ། ཤིང་གི་ཤ་མང་། ྦ 
ཀི་རེ་ ཀྱི་རེ། ཞེས་པ་དང་དན་ 

མཚངས་མོ། ཟར 
ཀ་ལ” རིགས་རམ་ཤིག་གི་མིང་དང་། 

མ་མོ་ཅན་ཉེས་པདི་རྨན་ཞིག་ 
དང་། ཡང་དེང་སང་ཀེ་ལ་ཟེར་བའི་ཤིང་འབྲས་ 
དེ་ལནང་འཇུག་སྟེ་ཆུ་ཤིང་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ། ། 
ཀེལ།ཿ གྲངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག་གམ། 

སལ་སལ་ཟེར་བ། ་ 

ཀ ལ་ཀ” བཾ། ཀྱེ 

ཀ་ལ་པང་ པ་ཉེས་པའི་སྨན་ཉིག"སྟེ། 
ཤེཝལ་ཕྲེང་ལམ། པས་ཟླང་་ 

དུག་བརྟག་དང་སུང་བང་ཤཱས། །ཉེས་པ་ལ་རིགས་ 
གཉིས་ཏེ། ཨཡེ་པཏ་དང་། ཀི་ལ་པདའཾ། །དེའི་ 
་མཨི པྲང་ནི། ཤིན་ཏུ་དམང་བའི་འོད་ཅན་ནོ། { 
གང་གསེར་དང་བརེ་བོ་ངི། ཀེ་ལ་པང་ཞི་ཁ་དྭོག་ 



ཉ་སྐྱོགས་ཡེགས་པ་ལྟར་རེ། །རིན་གསེར་ཤྱི'བན་ 

ཚི་ས་ཤེད། གཉིས་ཀ་རྒྱ་མཆོ་ལས་འབྱང་། །འདེ་ 

ནང་དྲ་ཟས་བླུགས་པས་སྱང་དྲག་ཡོད་ན་ཆྲེགས་ཟླ་ 
བཅས་ཡརང་བ་དང་ཁོལ་བ་ཝ་བ་ཕེབ་པ་སོཌ་སྟོབས་ 

དད་མྲབན་པའི་རགར་ཡོང་། འདི་གཉིས་ག་དིབས 
ཉ་སྐོགས་ལྟ་བྲ་ལས། ཁྱད་པང་ཞང་གི་ཁིད་འབྲཞི་ 
གཞུང་ཕྲོག་ཐུར་ཕྲེང་བྲག་ལྟར་ལ་འབྲའི་ཤད་མ་ ྒ 

བོར་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ངེ་ཕྲེང་བ་བརྒྱས་པ་ལྟར་ཡོད་ 
བའི་ཤཱལ་ཤུལ་དང་གའི་ཆིགས་འགགས་ཉར་ཡད་ 
བའི་་དཀིལ་དྲ་སྲོག་ཐུང་གྱི་ཤུལ་བྲག་ཨོད་པ་ཤབ་ 

ཉ་ཀྐྱོགས་ལམ་སྲབ་པ་ཚད་ཉ་རྐྱོགས་ལས་ཅང་ཟད་ 

ཆེ་བ་ཡོད། ཅེམ་གསུངས་པོ། 

ཀ༠་ལ་་ཤ་ ཀོལཤ། རིའེ་རྒྱལ་པོ་ཏི་ཕི། 

༩ ཀིལྫ། ཡང་གངས་ངྙིན་པོ་ 

ཆེར་ཡང་འཇུག ། 
ཀྭ་ཝཱ'ཤ་ གངས་ངིའི་སྱི་མིང་ང་། | 

ཀ་ལི ཀྱལ་ཀ། 
ལཿ ཙེད་མོ། 

ཀ་ཝ་ལི་ རེམལ་ཆེད། 
ཀེ་ལུ་ བཔལ་པཕལ་ཏེ་དངས་ཀྱི་ནམ་ 

གྲངར། 

ཀེ་ལེ" སླང་གཏམ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ཉིག་ 

སྟེ་སྲིན་པེའི་གནས་ཀེ་ལེ་མི་ 
ཟུ ཤ་ཅན་གྱི་ཡུལ། 

ག་ཤ ཁྐུད་པ་དང། མགོའི་་སླ་དང་།། 

ཟི ཨི་ཨཱ་ལྟ་བུའི་ཀེ་ཤ་ཅན་གྱི་ 

` ཨི་གེ་ལའང་འཇུག། 

ཀེ་ར། རཾ 

ཀོ་ཤ་ཐཱཿཏུ། འཐོར་སྟོད། 
ཀ་ཤ་བ༔ སླ་ཅན་གསོད། ཁྱབ་འཇུག་ 

| ཚི ིཾིྲྲྲགརཉར}ཉ}ྣྦྲཀ་ི 
ཀེ་ཤྭ་ཐཱ་ཤཱ་ སླ་བཅིངས། 

ཀ་ཤ་ར'་ ¦ མྒེདའི་རལ་པ་ཉ་ཐ། 

ཀ་ར སྙེད་། གདོང་ཟྔ། 
ཀེ་ཤི་ཀཿ སླ་ལེགས། སླ་བཟང་པོ། 

ཀ་ཤུ་ཀ གོང་ཤུ་ཀྭ། རྱྱ་ཀྱེཊ་ཤིང་ཡའ། 

སོས ར་སི 
ཀ་ས་ར་ ཀེཤར། གུར་གྲམ་གྱི་ཡུལ་ 

ྦ སྐད་དང་། མེ་ཏག་གེ་ཕར། 

_ ངརལ་པ། 

ཀ་པར་ སྨན་མིང་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ལས། 

ཧཱ་ག་པྨ་ཧཱ་གེ་སང་དང་། 
པྲད་གེ་སང་གླེ་མཆིན་སྩིང་ནད་སེལ། །ཞེས་པར། 
ར་སྐེར་ལས། 

མྤབིམ་ནད་སེལ། །ཧཱ་ག་གེ་སང་ཡང་ནི་དེ་དང་ 
འྲད། །ཞེས་པ། མིང་ནི། ཙ་སེ་ཡ། གེ་མར། 

ཧཱ་ག་གེ་སར། ཀླའི་གེ་སར། གེ་སང་ཅན། ཀཱུ 
རརྣ་ཧ་ལ། གསེརང་མིང་ཅན་ཟེར། པེ ་པར་ཞེས་པ་ 

ཟུར་ཆག་པ་ཡས། ཧྲྱ་སྐད་རང་དྲ། ཁེ་ཕར་བྱང་ 
ལ། བོད་སྐད་དྲ་འགྱང་ན། གེ་སར་ཆ། པདྨའི་ 
སླདམ། ཟེ་བའམ། ཟེའ་འབླ་ལ་འཇུག་པ། ཧཱ་ག་ 
པུཤྨ། ཀླའི་མེ་ཏོག །ྭཱ་གགེ་སང། ཀླའི་གེ་ཕར། 

པདྨྭ་གེ་སང་བསིལ་ལ་རྩབ་པས་ 

པདྨ་གེ་མར། པདྨའི་ཟེ་བའོ། །དེན་ལ་ཤྲནི་ཤིང་ 
གི་མེ་ཏོག་ཇྟེ། འདི་ལ་ཕྱེ་ནང་གི་ཁྱད་པར་མ་ 

-)ˆ --- 



གཏོགས་གཉན་ནས་མི་ཞཆོལ་བང་། གེ་མང་ 
གསུམ་ལྡན་དྲ་རྔ་རབས་པ་རྟམས་བཞེད་པ་ལྟར། 

གྱི་པདྨ་གེ་སང། ནང་ཊཱ་ག་གེ་པར། བར་ཨཱཿལ་ 
གེ་པར་ཏེ། འདི་མོན་ཡུལ་ནས་བྱང་ ལ། ཤར་རྫོཏྲ 

ཧརང་ག་འྲད་བའེ་ཐོག་ཏང་ལ་ཆེང་མ་ཡད་པ། དེའི 
སྲེབས་སུ་བྲོག་བྲ་རྣམས ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་'བརྟར། 
ནས་སྐྱེས་བྲོག་བྲ་ཁ་བྱེ་བ་སྐམས་ནས་ཟངས་གོག་ 
བཅམ་པ་འྲདྲ་བ་དེ ཡ་ཧྭ་ག་པཱཱཾ་ཟེར། ཐཱེ མེ་ཏོག་ 

།བྱེ་ཚང་ནས་ནང་གི་ཟེ་བ ཏཾ་རྔ་བསྫིམས་པ་འདྲ་ 
བ་དེ་ལ་ཱ་ག་གེ་རར་རམ། 

མདུལ་གེ་རར་ཟེར། 

བང་རམ་མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་དམར་པོ་དེ་ལ་པང་ 
གེ་པང་ཉེས་བྱ་སྟེ། དེ་གསུམ་པོའི་ཤུས་པ་ཤི། 

དང་པས་གློ་བ། གཉིས་པས་མཆིན་པ། གསུམ་པས་ 

རྩིང་སྟི་དེ་དག་གི་ཚད་པ་སེལ་ཉེས་སཾ། | ཐེག་ཐུ་ 
གཅག་ལ་ཕྱི་ནང་ཙམ་གྱི ་དབྱེ་བས་ཤྭས་པ་གསུམ་ 

འབྱང་བང་མི་རིགས་སྩམ་ན། ཨམ་ཇ་ར་རྡོག་པོ་ 

གཅེག་ལ་ཕྱི་ནང་གི་དབྱེ་བས་ངོ་ཝ་ཤས་ཆེ་ཆུང་ 

དང་བེད་ལས་ལྔ་འཇུང་བ་ལྟར་རེ། །དེ་ཨང་ 
བརྡ་སྤོད་དྲ། པདྨྭ་ཁྲཾ ་བའི་བྱ་མ་ཞའདྲ། །ཌཱ་ག་གེ 

མར་ཏྭ་རྔ་གཏུབས་པ་འདྲ། ཧཱ་ག་པའླཱ་ཟངས་ཁེག་ 

དུམ་བ་འདྲ། །ཞེས་སཾ། །བལ་ཡུལ་ནས་གསུམ་ག་ 

ཐ་དད་དྲ་འབྱང་ཞེས་དང་། མོན་དང་ཀོང་པོའེ་ 

ཆུ་ཛྫིང་དྭ་སྐེས་པའི་པདྲ་དཀར་པོར་ངོས་འཇིན་ 

བ་དང་། ་ མྭ་ཆེད་ཐབས་ཆག་པ་ཉམས་མྔབོ་མཞི་ 
ན་མཆོ་ཡས་སྐྱེ་བའི་མེ་ཏོག་འདབ་མ་ཆེར་།།ཨི་ .ུ 

གབེད་པ་ནག་རྡེག་མག་ཐུར་དྲ་གུག་པ་ཡ་ཐྱེད་པྭ། 

དོན་ལ་ཤིང་ཀེང་ཤུ་གའི་ཆེ་'ཡིན། 

བལམ 

བྐགས་ཞི། །ཁུངས་ཐུད་ལས་བཤད་དེ། སྨན” 
དཔད་ཕའ་ཆེབ་འས། པླད་ཧྭ་ག་གེ་པར་གཉིས་ 
ཉེས་ཕྱི་ཞང་རིགས་སུ་ཞདྲས་པ་ལས་པརང་ཆིང་དང་ 

བྲངས་ཆཛད་པ་ཆེར་མེད་དེ། (ེར ་ཐ5དྭཆ་ ཧཾ | 

ཀཨ་རཿཌ ` སླ་ཅན། ༠༡2: 
ཀེ་ས་ར ༡ན། མགར་མཆོངང། 
ཀེ་ས་ལ་ མྨངཞེ་དག། > 

ཀེབ ཐབླ་བར་ཡྱི་བང་ཆད་དེ་སྙིག་ 
ྦ དདཿ་ཀྲལ་ཀྱང་ཇེིང། 2 ® 8 

ཀེབ།མ་ ཀླག་མ་སྟི་བཞེད་པྲའར་འཆེ་བ། 
ཀྭ" རྱ་ཀྐྱིགས། 

ཀང་རུས་ ཀརྦལ། ཤ་མེད་ངས་ཁེག་ 

གྲམ། རམ་བྲ་ཚང་ཆ འི་སྲིང་ 

དང་། དུར་བདག། 
ཀླིང་ལྭ་སྟི་གྲ རྐྱེགས་ཤིང་གི་ 

མེང་། བརྫཾར་ན་ཞེ་ཅོནམ་ 

ཅི་ཡེན་ཏེ། དཱྭ་ལ་ཤ་ཕེགང་ཟེར་བཔ། དེ་ནི་ལོ་ནཊ 

ལྫང་གྲྭ་དང་འབྲས་བྲ་མེ་ཏོག་ཉམས་དམར་པ་ཡཨིན” 

མལ ་ 

ཀང་ཤུ་ཀའི་ཆི་ རྒྱ་རླེགན་ཏེ།  རྒྱ་སྐགས། 
-ཆེས། ཕོ་ཆོས་ནམས་ཆེར། 

ཀང་ཤུ་ཀ་ 

ཞེམ་ཕགས་ 

ཤེཝ་ཕྲེང་ལས་སེ། །ལེགས་ཇ་ཤད་ཡས། “གིང་ཤཱཞི་ 

མེ་ཏྲོག་ཤ་ཡིན་ཞེེས། ཅ ་རང་ལང་ བི སུ་ཉེག་ 
དཔོད། ཅེས་ གཟང ་པོ། | 

ཀེ ཅི་ཉེམ་པ། 



ཀཾར་ཀོ་ 

ཀར་ཤཱི་ས་ 

ཀེར་ཀཾ་ 
` ༅ཧ' ཏེའུ་དང་གླིང་བྲ་ཞེཔ་པ་ 

ལ་བང་ལ་མོའི་ཤོ་ཆམ་ལ་ 
འཇུག། 

གླཾ་བྲར་གྱི་མ། 
ཀར་གིས་ལངས་པ། གློ་ཐར་དྲ་ཡང་ཡངས་ 

པརང་ཟེར། 

ཚོ་ཁག ས་བས་ཅི་ ཐག་པ་སི་ 
ཀར་བ་ ྒ 

ཀར་ལངས་ 

བ་ཌྟ་བ། 

ནད་ཅེགགི་མིང་། 

གནམ་ལ་མཛུབམོ བརྟན་པ། 

པ་མུ་ཏཱེཏ། འཕྲལ་དྲ་ཡངས་ 
པ༣མ། གླྭ་བྲར'་དྲ་ལངས་པ། 

ཀྲ 'ངེར་ལྔངཔ་ པ། 

ྦ ཀཾར་ གྲར ཤོར་ལེབསང་ཤསབ་བཅི་ཉང་ 
ནས་ཀེར་སླང་གྱི་འབབ་ཟེར་ 

སློ་ཕྱགས་རྟ་ལུག་གཤག་གསུམ་ལ་ཟེར་ 
ཉིང་དནི་ནང་ནས་ཏ་དང་གཡག་གཉི་མལ་ཟེར། 
ཀེལ་མག་ ཾ བག་དང་མི་ཝན་པར་འཇུག་ 

སྲིད་དེ། ཁར་ཊར་ཟེང་བའམ 
ཁལ་ཕུག་ཅེས་པནི་སེག་པར་གྲགས། 

སྐུགས་འཇཾག 
རཿ བ་ག 

ཀི ཡ། ངི་། སྟེ་དྲང་སྲོང་ 
' ཨང་ན་མཁས་པ་ཉིག་དང་། 

ར་བྷུཌ་གྱི་ཝ་ངེགས་ལ་ཟེར། ྦ 

_ འབའ་ཉིག་པ། 

རྩིས་ཀྱི་ཕྱ་ཐིག | 

།གཏའ་མར་ 

ཀོ་ཀི་ལ 
ཀི་བལ་ མ་འདྲེས་པ། 
ཀི་ཐརཾ་ ` ཏྱལ་ཆེན། 
ཀ་ར་ཏ'། ཇུང་བྱེད། 
ཀེ་རི་ཀ་ རི་ལས་སྐེས་ཏེ། གཔེར་ཧྱི་མེང་། 

ཟི་མ ་ ༅ཚ བ་རས 
ཀ།་ལ།ཤ་ ཀི་ཕས། རེི་བ་གངས་ཅན། 

གངས་རིན་པོ་ཆེ། 

ཀེ་ཝཱ་བ༔ ཏིེ་སིའི་གངས། ཁེ་ཝཱསཿ རྩེ་བའི་གནཔ། 
ཀེ་ཤ རགས་ཀྱི་་ཨི ཨོ་ལྟ་བུའི་འགྲེང༧ 

ྦ ྦ བུ་ན་ངོ་ཉིས་བཙེཊ་ཅན་ནེ། ཌཱ 

ཀེ་ཤཾ་ སླའི་ཕང་པོ། 
ཀེ་ཤཾ་ཀཾ་ སླའ་ཆགས། 
ཀིར་ ཀི་རི་ཀཱཿ བཙག་སྟེ་བཙག 

མདོག་ལ་ཀེརྐའམ་སྐྱེར་ཁ 
མདག་ཅེས་བརྗེད་སྲེལ་ཡོད། 

ཀོ་ ནི ཞེས་པའི་དན་ཅན་ཏེ། 
དེ་ནི་དང་འདེ་ནི་ལ དེ་ཀཾ་དང 

འདེ་ཀ་ཟེ ཟེར་བ། ཆ་ཚང་། རམ་བཞག་འདི་ཀཾ་ལྟ་བ། 

ཡང་གླེགས་བམ་གེ་པ་ལྟ་བྲ། 
ཀོ་ཀ་ ཀྭདནཱ། འཁར་ལ་དང་ ། 

ཆུ་རྐྱར། འཕར་བ། སྤལ་པ། 
“ མེམས་ཅན། 

ཀོ་ཀཿ ཏུར་བ། ཕྱི་རྡེལ་ཅན། 

ལོ་ཀ། ནན ཕླག་དམར་པོ། 
ཁོ་ཀི་ལ། ཡིད་འཇིན་ནམ། ཁྭ་བག་ཅེ་སོ། 



ལེ་ཀིཿ།་༽ 
འ ༤༨ ༠༨ ཀ་ཀ་ལཿ ཡིད་འཇིན། 

ཀོ་ཀྲི་ཏ། གཅག་ཏེ། ཡིད་ལ་གཅགས་ 
ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཀོ་ཀ ཇོ ཌ་ ཀོ་སྐེ། ཀཾས་ཀཾ། ཀས 
མྐེ། མ་ལེའམ་མསྔོལ ་ཀཾ་ཡ་ 

ཟེར། 

ཀ་ཀ འདེགས མ་ལེ་ཡར་འདེགས་པ། 
༢༧ ་ཀོ་ཏ་ པདྲིང་སྟེ་གཙང་དག་ལ་ཟེར། 
ཀ་ཀད་ ཕམ་གྱི་ཨ་ཀླད། ཐྷམ་ཀྲད་ 

དམ། ་ཀོ་ཙམ་ཉིང་པའི་ 
ྦ རྡེག་པ། 

= = ༢༡༧ ˆ ༤༩  བབ་་ོ 
སྐ” ཇཌ: ཅཧུཿ ཀ་ཀ། ཨག་མ། 
༨༧ རོ 

ཀ'་རྐ་འདགས་ ཨག་མ་ཡང་འདགས་པའམ། 
ལཱི མ་ལེ་འདེགས་པ་དང་། མ་ 

མགལ་ཡར་འདེགས་པ། 

ཀོ།ཡང་ ཀ་ང་འཇེག་པའི་གནས། 
ཀོ་ཁུག ཀེ་བའི་སྲ་ཁུག། 

ཚགས་བྱེད་ལ་ཟེར། 

ཀ་མ།ཁན་ ཀོ་བ་མཉཾད་མཁན་དང་ཀོ་ 
བ་གཏོང་མཁན། 

ཀ་གུར་ ཀཾ་བཞི་གུར། `: 
ཀོ་སྨམ་ ཀ་བའི་སྒམ་ལ་ཟེར། 

‹ ཀོ་གྲུ ཧེ་བེའྲི་ཆཱ་ལྭ་ཆེད། ་ 

ཀ།བཏགས་ ཀ་གཐཱ་བཏགས་པར་ཟེར། 
ཀ་ བཏགས་སློད" ཁས་ལེན་དང་རེ་ཞདོད་སྟོང་ 

¥“ ཀོ་ཏྡྲ་ཀའི་རས 

སློག་ལ་གཏོང་བང་ཟེར། 

ཀོ ཊོ་གདན་ ཀཾ ་བའི་གདན་ལ་ཟེར། 
༡ ཀོ་གཅལ་ ཀཾ་བའི་ཕྱ་ང་ལ་ཟེར། 

ཀར ཀཾ་མོག་གི་ཆུ་སྟེ། དཔེར་ནྭ༔ 
ཉི་མ་ཚ་ན་སྐམ་འགྲོ་བ་ཆར་ 

ཆྱ་བཀས་འཁྱེ་ལ་བའི་ རྫིང་ལྟ་བྲུ། 
ཀ་ཆུང་ལྟང་ལྟེང་ཅམ་ ཀེ་མོག་གི་ ཆུ་ཆང་ངེ་ 

ཆུང་ངེ་ཙམ་ ཞེས་པ ་ེ | ཕྲེང་ 

བྲཾག་འགན་ཞིག་ལ་ཆུ་དུམ་ངེ་དྲུམ་ངེ་ཙམ་ཆགས" 
བ་རྷ་བྲ། 

༡ ཡུལ་ཉིག་གི་མིང་དང་ཆ་བོ་བླང 
ཆེན་ཁ་འབབ། 

༤ ླ ༥ = ༢". ༡༧ ༧ ༡༩༤ 

ཀཉེན་ཅ། སྐ་ཉན་ཅེ། ཀོ་ཉིལ་ཅེ། ག་ 
ལོན་ཅེ། ཆྲ་བ་ སུཏ་ལེཛའི་ 

གཤངས་སུ་སྐྱེ་བའི་བྲང་ཤིང་གི ་འབྲས་བྲ་ སླལ 

ན་ཞིི་མ་པ་རྩམ་ཅི་'ཅན། དེའི་དབེབས་ཚད་ཆེ་ཆང་ 
ནར་ནང་དང་རིལ་བ་ལེབ་པ་སྣ་ཆོགས་ཡང་། 

ཉེ ཀླ་བདྲད་རྡེ་རྗེ་དཀར་པོའི་ 
མང་། ཀོ་ནེ་ཨང་ཟེར། 

པ་ར ༤༠ ༨ ཀ་ཏར རྔགས་ ཡུགས་སུ་ཁྲག་གེ་མིང་ 
དྭ་བཞེད། 

ཀེ" ཀོ་ཏམ་པ་ རི་ཞིག་གེ་མིང་། 
ཀོ ཏཱ་ཀའི་ རཔ་ ནང་ པའི་ དགེ པྲོང © ཅེར་ 

གནང་འོས་པའི་ངས་ཨོན་ཏན” 
'{ ཨང་རྩ་གོས་བཟོཆ་རང་ 

435 ±$ 

° 
༢ ` 



ཿ ཧཱ་ཧཱ] 
༣ཤ' ༡༣༤ 2 < ༡༩༤༨ ཟི གོ་ཏུ་ཧལ་ ཅེད་འཇོ། ཉམ་མེའི་དགེ 

ྦ མཚན་ཅན། ྲ 

ཀ་བཏུམ་ ཀཾ་བས་བཏུམ་པ། 

གློ་བཏུམ་ཧྱབ་པ། བོད་ཏི་གནའ་སྲོལ་རྒལ་ 
ཁྲིམསུ་མཚམས་མེད་པའི་ལབ 

ཁྲིམས་འགལ་བྱས་རིགས་དང་། ཧ་ཅང་གི་ནག་ 

ཅན་ནམས་ཀ་ང་རྲིན་པའི་ནང་བཏུམ་ནས་ཆུ་སྐྱར་ 

གཏོང་སྲོལ་འདྲག་ཀྱང་། ༧རྱལ་དབང་སླ་ཕྲེང་ ༡༢ 

བ་ནས་བཟང་ཁྲིམས་དེ་མེད་པར་བཅས་ཕོ། ཨང 

ལག་པ་ཀེ་བཏུམ་ཧབ་པ་ནི་མཆག་གསུམ་གྱི་རྟེན་ 

མཆོད་ཆས་ར་བ་དང་། ཧྒྱལ་བློན་མཚན་འཁེད་ཀྱི་ 
བཀའ་གཏན་རྫན་མ་བྲི་བ་དང་། གཉན་ཡང་ཆེ་ 

མཐབར་མིང་བཏགས་དཀོད་པའེ་ཡིག་རྐྱང་དང་། 
ཧ་'སྡེ་མ་སྡེའི་བང་དཀྲགས་པའི་ཡིག་སྐྱར་བྲིས་ 

རིགས་ལ་ལག་པ་ཀཾ་པས་བཏུམ་ཕྲིལ་ཡོད། 

ཀེ་ཏོག་ཅན་ མི་ཀློག་ཀོག །གཏམ་འདེད་ . 

ཅན། 

།ཊུ་" ཁང་པ་དང་ཁང་མིག། 

ཁ།ཊཿ བྱེ་བ་སྟེ་གྲངས། 
སཱཾ་ཊ་ཕཱལ' མཁར་སྲུང་། ཁང་མྱོང་། 

གཱ་ཊྭབྷཱིཿ  གོཔ་མེད་མ། ཡུར་རྗེན་མ་དང 
གཅེར་བྲ་མ་ལྟ་བྲ། 

སཱ་ཊུརཿ ཁངང་རཾང་། ཝོང་མོ། 

ཀོ་ཊར་ རུག་ཏྟོང་། 
ཀོ་ཊ _ མཐྦའ་ཡང་། ཚེ་མོ། 

སོ་ཊི། གཡུ་མཆོག། 

༡⁄༧ 
ཟྭ ཟླ 

༣ ༡༢༡ ༡༣༧ 

༣༣ 

1 
༢༩༧༢ 

71 ? 
ལཾ 

/ ལེ ཟབ ཟེ ༡2:24 
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༠ར'£ཿ 
༨ 

ཟ ཟུ ཟླ ༡¬༽ གཾ བྲ ༧ ༢༩༣༠ 
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ཀ་ཤུད་ 

ཀོ་བུམ་པ་ 

= 

 ཀཾ་ཐལ་ ་ 

ད «བྱེ ་བ་ཕྲག། 

སྤོ་རང་ཇམ། ཚེ་མོ'ཅན། ̀ 

སྤེ་རང་དང་རེ་མ་ཅན། 

མཁར་དང་། རྔོང་གཞང། 

གས་མེད་མ། 
རྒྱལ་ཕྲན། 

ཀཾཊ། ཀུ༤། མཇེ་རཌ་ཤིག་ 
ཀོ་བ་ཤུར་རིས་ཅན་དང་། ཨང 
བྲེང་པ། ཧྤུན་བྲ། 
ཀོ་བྲའི་ཐྲག་པ་སྤོད་པ་རྟེ་རེ་ 
བཅོལ་བླས་བའམ་རེ་བ་རྟང་ 

ལོག་ལ་བཏང་བ 

ཇ་རིགས་ཤིག་ཏེ། སེ་སེ་ཐར་ 
མེད་པའི་གོ་ཐུད། ཅེས་ཇ་རསྤུད 

ཉན་ལ་ཟེར། 
གསེར་ཕང་སུམ་ཅུ་ཡད་པའི་ 

ཀཾ་ཐུམས་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། གསེར 

གྱི་ཀཾ་ཐུམས་བརླས་ནས་ཕྱི་ཏུང་དྲ་སྤས། 

ཀ་འཐགས་ ཐབགས་ཏྱི་ཨོ་ཆས་ཤིག་ཏི་ཧམ 
སློག་ལྟ་བ་ཐཊ་སྐབས་རྒྱ་རྟམས་ 

ཕན་ཚུན་བྲྲེ་བའི་ཀོ་ཉེབ་ཅིག་ ཡོད་པ་དེར་ཟེར། 

ཀོ ཐཱལ།་ ཀོ་བལ་དྲ་བྲས་པ་ཟེང་བ་དང་། 

 ཀོ་བྲལ་འཐྲོར་བར་གྱང་པ། 
ཞཱེཔ་པ་ལྟ་བ། དེང་པང་ག་ཐལ་ཡང་ཟིར་བས་གཅི

་ 

བ་མེར་དསྲེགཔ་པའི་བཐ ལ་བ་ ལ་ཟེར ་ཆོམ་རྫི་སླ་ 

མདགལ་གོ་ཐྲལ་མདོག་ཟེར། 



ཀོ བྲུ 

པ་མེད་པ་ལྟ་བྲའི་ དོན་
ཅན 

གྲེས་མའེ་ ཀཿ 
བྱ་ངོག་'རྒོག་པ། 

གྲེས་མའི་གེ་ཕར། ' 

ཀཾདལཀ །ཁུ་བྱག་རི། ཀ་ཀ 

ལ་པང་ལྤ 'ཏ་ཞེས་པ
འི་ངིང ར་མྐྱེ་ 

བའི་ཤེང་ཉིག་ལ་ཟེ
ར། 

ཅི་ཆེ། འབྲུ་ཅི་ཆེ་ཟེར་བསྟ
ེ 

ག་ཌ་མོ་པ་ ་ 
ཙ་འིག་ སའིི 
པི་ཡ 

ཀྟོ་ད་བ༔ 

_ དེང་རང་ཀ་དའམ་མེན་ཆ་
ཟེར་ 

པའ ཐུ དངེ་བཅོམ་ནཕ་ཟ་ཞེགཨ 68 ་ཱ 

ཨོ་དཱ་ གཞེང 

ཀོར 
༠ ༤༨ 

མོ +
 

མ་མདའ་ ཀ་བས་བཟེས་པའི་མདའ་སྟ
ེ། 

` བྱང་གིཁ་མ་དན། 
ཟལ ཐུ ་ 

ྱིམ་ མ་ཅད་མ་པ་དཀར་ཤས་པ་ཤའ 

ཀཾ་ཝྲིང་ངེད་ཟེང་ཡང་། ཀཾ་ 

_བབ་གཡོགས་པའི་ཟམ་ཐབ་མློམ་ལ་ཡི་ན་ནམ་རྩམ། 
གོ་རྡེལ་ _ ཀཾ་ངའི་ རྔེ ལ་མ་སྟི་བྲ ་བག

་ལ་ 

ྦ ཟེར། བོད་ཀྱི་རྔང་སྲོལ་ཡིན་ 

ན་ཀཾ་སྡེལ་ནང་ལ་སྐམ་ཟས་རིགས་བཞུག་ཡོང་། ༡ ཝའ 

གག ་ འགའ་ཞིག ། 

རྤེ ཀླུ་བདྲད་དཀར་པོ། ཀོ་ཉེ་ 
ཡང་ཟེར། 

ྭ 

ཀོ་པགས་ མ།ཐན་ མེ་ ཅེ་ཀྭ། རྦཀཱངཿ ཀཾ ་པ་ མཉེད 

མཁན་ དང་ཀོ་ ལས་ 
བྱེད ་མེ། 

༠. 

ཀཾ་བཾ་ད་ར 

ཇ་ཏི། ལ་རེང་ལན་ད
ངན་ 

ྦ རིམ་བྱཞིན་གཅད་ངའི 
གསུམ་ 

པའི་མིང་། 

ཙརལམ། ཀེ་ཞགསཀི་གི་ 

ཉེས་པ་ལྟ་བྲའི་ཀེ་བ་དང་ 

བཅས་པའི་པགས་པ་སོདས།
 

'ཕྲགས་མཁན་ ཙཅརཁཀཱར། ཧུམ་ཆ་ཁན། ྦ 

་སྤྱིན་ 

ཌེ ཀ་པ་ཏྲ་ར 

ཁཱོ་བི་དཿ 
༨༧༨ 
ཀཱ་བ་ད་ར

་ 

ཀཾ་བས་བཟོས་པའི་ཤག་བ
ཐ་ དྲང 

ཤིང ་སགས་ འབྱང་ བ
ྱེད་ཀྱི་ ཅི 

་; ཀཾ་ཕུབ་ངང་ཀ་བབས་དེན།་ 

མཧང་ས་ 

བ་ཀཾ་སྲང་མེ་ལས་བཟོས་པ
འི་ 

ཡ་དྭགས་ཀྱི་སླ་བརྙན་ཞྙིག་ཝ 
ཟེར། 

ཀ་བས་བཟས་ངའི་ཕརང་པ།
 

ཙམ། དུད་འབྲེའི་ཀེ་བ། 
ཀོ་པ་མཉེད་མཁའ

། . 

སྟད་ཕྱཾགར ༅ྨ "ཡ
ུ ལ་༦གེ་མང་། 

དེ་ནམ་སྟེད་འུང་ཀོ་
ང་དྲག་ཏྲ་ 

བྱེན་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཧེའི་ལྔེན་ཤིང་། 
ཅི་ཡང་རིག 

ཀེ་བི་ད་ང། ཀཾ་བི་ད་རག། 

 ;བླསང་ན་བ་བཏོལྷ་ཐེམ་ཁ་སི་ 



ཀ་བི་ད་ར 
ཧྙའི་ལྗེནཤིང་སྟི་དེ་ ཡ་པཱ་ངེ་ 
ཛཱཱ་ཏ་ཞཱེ་བ་པའི་མེ་ཏོག་བཟུད" 

དྭས་དྲེ་བསུང་ཉིམ་པ་ཁ་དག་མཇེང་པ་ཞིག་ ཡད་པར 

ངུ 

ཀ་བ་ དཱ'ངཿ ཨོངས་འདུ་མ་བཏོལ། ལེ་བགི་ས 

ཨང་འཐྲད་དེ། ། 
ཀོ་བི་ དྭ ་ར་ཀ། ཧའི་སྡོད་གནས་ཤིག་ལ་ཟེར། 
་བུབས་ ཀོཾ་བུབས་ངེ་ལ་རྙིད་མང་མཐར 

ཉག་གསུམ་རེ་ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། 

༨༣ 
ཙྭ བ་ད་ར་ 

ཅི བྷ་བོངིཿ ` 3 

ཐཿ འེ དཉར་ནང་ཆ ཞེག་ཨཿེག 
ྡ གསུངས། 

༩ ༨ ༨ ༤༨ 

།'བྱ"༼ལ་ ཝལུམ་བྟག་ཟང་པའ་རྨན། 

ཀོ་བྲག་པ་ ཀོ་དྲག་པ་བསོད་ནམས་ཧྒལ་ 

` མནཚན་གིས་བལ་ཡུལ་ནས་པི་ 

ཤཿ ཏི་དང རང ཕྱན་དྲངས་ ནསཕྱིས་སུ་མྱང་, 

སིད་ཀཾ་བྲ།'དཀན་པ་བཏབ། ཅེས་གསལ་བས་ཏན་ 
ཏེ་ཀ་ལ་མཁས་པ་ཉིག་ཨིན་ནོ། | 

ར་མ 

ཀ་བྲངས་པ་ སྲིན་ཤིང་སྟ་མའྲི་མིང་། ཡར ཚོང 
ཀ། འབགས་ སུང་བའམ། དབབཌ་ཀྱི་མིང་། 
༢༨༧ ༨༧༧ ~-༧ ༨ ༨༧ ཀ།འབ་ བོ འབྲས་ལྔངས་སུ་ཀ་བས་བཟོསཔ་ 

པའི་འབྲས་གཞལ་བྱེད་ཀྱི་འབོ 
ཉིག་དང ། ཀོ འབོ་ནད་ཅན་ནི། ལུག་ཕོགས་ཡ་ཕྲང་ 
བྷུ ཕྲག ནད་ཀྱི་རི་གས་ཤེག ། ྦ 

ྦ ཀཱ་མ་ འཇམ་པ བ་ཉིག་ལ་ཟེར། 
ྦ ཀོ་ ༩ འས བོད་ཉད་ལ་ངོ་འཇམ་པ་ཟེར། 

ཧོ་ཝམཾ་ མཉེན་པ། ཨན་ལག། 

རྱུན་ནྲིཌ། ཟླ་འོད། 
ཀོ་ཙེ། ཇ་བཞད་པ་ཊེ་བོད་དམངས་ 

ྦ ནས་བཏུང་ངའི་དྲཀས་ཇ་བག་ 
ཆུང་ལའ། ད 

ཀེ་ཚལ་ ཀེ་བའི་ཚལ་བ། 
ཀྱོའ།དི་ཧེཿ ཡང་ན་ཀརི་ཧཾ་ནི། ཨམ་པཱ་ཡ་ 

མ་ཧཱ ་ཟེང་བ་ཐབས་ཝན་མའི་ 
བུ སྟེ འཁེར་ལྔསྡེའི་ཡ་གྱལ་དང་། གཉན་ཡང་ 
ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་མ་ཟད་རླ་ལ་མཁས་པ་ཞེག 

ངང་། ཡང་རྙན་ཁག་མཁན་རྒྱལ་བ་སྙའི་ཕ་རས་ 

ལའང་འཇུག་ག | 
ཀའ ཤགི ཀོ་ཙནི། མཛོད་ཝན། 

ཏོག་གྲཾང་ཁྱེང་ཟེར་སྲེལ་ཡོད་ 

དཉབཟེང་བའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཀྲར་རྡ་ཟེར་བའི་ 
མཐའ་སྐོར་ན་ཡོད་པའི་གྲེང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་ཟེར། | 

ཀྱེའ་ཤཱམ་བཱ ཧ་གར་ཙི་བོང་ཁེར་ཉིགི་ཡིང 
སྟེ། དབྱངས་ཅན་དགའ བླའེ་ 

བློ་ལྡན་དགའ་སྐྱེད་ལས། གའ་ཤཱམ་བི་ཞེས་བྱ་ 

བས་བཙིཌ་པས་མེང་དེ་དག་བུ་གགས་པར་བཤད།། 
ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཀོའ་ཤཱམ་པེ་ཞི་མཇོད་ཝནཱ, 

ཞཱེས་ངག་སློན་མཆན་དྲ་ངུང ཞེས་ཀྱང་གསུངསོ། [ 
ཀྱེའ་ཤ་ཀ། ཀོཤི་ཀཿསེ། བྱར་བྱིན་ངང་། 
` མཁས་པ་དང། གྲ་གུལ་དང་། 

ཐག་པ་དང་། ཞེ་གུ་མེ་དང་། རྫུལ་དྲག་དང་། ཟྦལ་ 



ཀྭོའུ་ ཤི་ཀ་ 

ཀེའུ་ཤི་ཀ 

།ཐས་སྡེག་པ་དང་། དབང་པོ་དང་། སྟ་ཆེགས་བཤེས་ 

གཉེན་དང་། དང་དཾ་ཧ་ཿན་ (ས་ ང་དབུག་ 

ཅེས་ཟླ་ཕྱོང་བམ་པོ་གཉས་ པར་གསུངས་ ཤེཕ་ ངག་ 

སླེན་ ལན་ཅ་ཟང་ རེ 
ཧྭ'དབར་བཀྱ་ཕྱིན་དང་། བཟི་ 
ཐེད་དང་།བི་ཏི་ཅ་རོ་བ་ཏྭ་ 

ཟང་བའི་སློབ་དཔོན་ཐིག་དང་། བྲིཤཱ་མི་ཧའི་ཕ་ 
ཆས་ཀྱེ་མིང་དང་། དད་པནི་བཤེས་གཉེན་དེ 

རྒྱ་གྲམ་ལྟབྲ་བེའའི་ཁང་བཏཊཌ་པ་དར་ཟེང་ཞིང་། 

།ཁལ་ཀྲང་ཁ་རྱྱབ་པ། 

ྦ ཀོ་རུལ་མནམ་ ཀོ་བ་རལ་པའི་དྲེ་ངན་སྣམ་ 
མམ། དྲི་ངན་སྟོམ་ བྱེད་ 

ད་པྟ་ཐ། 

༠༠ 

ཀྱེ་སྤོ་བོ་ནི་ཀོའ་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ཆུ་བོ་ 
ཀོ་པི་ཟེང་བའི་མིང་ཕོགས་ལའང་འཇུག། ུ 

་ཡྱ་རཿ: ཤགཆཇཿཿ། 

ཀར་ཀ༔ ཡཨེ་ཏྲོག་ལ་་གསང་དྲ་ 
དཉུད་པ། 

ཀོ།ར་བ་ ཀོརཝ། ཀྭ་ང་ནས་ཆད་པའི་ 

རེགས་ཡུལ་ཤརང་ཕྱོགས་སུ་ ཿ 

གནས་པ་ཉིག་ལ་ཟེར། 

ཀོ་རཆི་ །ཡལ་ཤོ་ད་ནི་ཨའི་ཟུབ་ཅོགས་ 
སུ་ཡེད་པའི་སླང་གཏམ་རྟ་བྲའིཊ 

ྦ ཡུཝལ་ཉེག་ལ་བརྗོད་སྲཾལ་འདུག། 
ཀོ།རུ།ཁཁ། ཀ་ར་ཌ། བེཅས་བའི་འོ་མ་ 

འཐུང་བ་འགོག་བེད་ཀྱི་ཤིང་ 

ཀོ་ལེ་སས་དལ། དལ་བའམ། 

ཀཾ་ལེའི་ཚ་བ 

ྦ ཀོ་ར་ ' དཀར་ཡཾལ། ཕོར་པ། 

ཀོ མུགར་བའི་ལུག་ཀོང་གི་མེང་། 
ཀོ་་རཱོཿ རླན'་གཏུམ་ མེ་ཀ་རླཾན་ཧྱིཔ་གཏུམས་པ་དེ་” ྦ 

དང་པོར་རྩོད་རྙོད་འདྲ་ཡང་ 
བརྟམས་ནས་འཁྱོག་བྲབས་མེད་པང་བརྔམས་ནབ་ | 
པཿ ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། ྦ 
ཀོ'རློན་ཏྭ་མོ' ཀོ་ཤ་ཊཱཾིརྐ་ཕད་ཞྭ་མ་དང་པ་ 

ཟུག་ཙཾང་འཇམ་ཡང་། 

བརྟམས་ཆེ་དམ་ལ་ ཅུ ཉིང་ཕད་དཀའ་བ་ཡང 1| 

ཀོ་ལ་ ཀ་བའི་ནང་ཞྱེ་བའི་འབ་ཀོ་ 
ལ་སྟི་ཀེ་ལ་ཕུག་མ་ཤའི་ འབ 

ལྫི་བ་ཤིཀ་གི་རིགས་ལྟ་བུ་ལའང་འཇུག | 
ཀོ་ལའི་འདབ ཀོལདལ། བླང་པོའི་པི་བེ 

ཡང་། 

ཀོ"ལ་ སྟེབས་ངན། 
ཀོ།*ཝཱ* དྭད་སྨན། 
ཀྭོ་ཝཱ༡ཏལ་ ཀཱ་ཅོ། ཅ་ཅའི་ཟླ། 
ཀོལ རག་གི་མིང་། སྐར་ཤིང་ཡང་ 

ཟེར། 

རིཚཾས་ཉན་དྭམ། འགེས་ནྷ་ 
ཅེག་གེ་མིང་། 

ཕུད་པའེ་ 
དན། 

ཀོ་ལེའི་ཚ་བ་ གབ་ཚད་དམ། ཚད་པ་ཚ་བའི་ ྒ 
མིང་། 
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ཀ་ལོ 

བཀན་བཀིན་དང་ཡིད་མ། 
རངས་པའི་ཆིག་སྟེ། འཁུ་བ 

འཁཁན་བའམ། ཁྲེས་པའི་མེང་དང་། ཕག་དེག་ 
ལའང་འཇུག་སྟེ། ཇཾ 'བོ་ལ་ཞེེ་སྔང་མི་རངའ་བས་ 

ོ་ལོང་ 

གཱཾ་ལོང་ལ་ཕོགས་པ་གང་ཡང་མི་མཛད
་པ་ཞེསམ་ 

དང་། ཀོ་ལོང་ཕག་དོག་མ་བྱེད་ཅིག །ཅེས་པ་ལྟ་ 

བུའོ། །ཀ་ལོང་བ། 
=» ༤ ཿ = ཟའ 

༡" ང་མ།དམ།་ཏག ཁང་བྲ་མ་བྱད། ཆེག 

པ་མ་ཟ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ཀོ"སྦ་ལ' །མཚོདྷ། 

ཀྭཾ་ཤ་ སྤོ་མཐེན་པོ། ཕླྱགས། བང་ 
ྭ མཇོད་ལྟ་བུ་ལའ། ། 

ཀོ"ཤཿ དང་ཟྲབ། ཟླབས། 
ཀོ། ཤ་”ཐེ་ཡེ།པི ཤཱདས། 
ཤོ ཤ་ མོན་དར། མོན་ཡུལ་ནས་ 

ཐྲིན་པའི་དང་ཉིག | 
ཀྭ"ཤམ་བི། ཀགོའ་ཤཱམ་བི། ཀརཏྡི། ཀོཝ་ 

ཤཤཱཱཾ་དང་དེན་མཚཇས་པས་ 
གང་དྲྭ་གསལ། 

ཀོ་ཤཾ་ཀ་ འུག་པ་དང་། ཀོའུ་ཤི་ཀ་པོཌ་ 

གོང་དྲ་གསལ་ལོ། 

ཀོ་ཤ་ལ། བའི་རྒྱལ་པོ་ཉིག་ལ་ཟེར། ་ 

ཀོ།ཏ༡ཀཱརཿ 
དགུཀ་བྱ། རླབས་ཅན། 
མཛེོད་བྱེད། མཚོད་འབྱང་ 

སྟེ་མཇོད་པ། 

ཀོསོལཾ་ 
༤ བྲ ༩ ཆོོ 

ཀོ ཇི ལ་ཆེན་པོ" མཧ་ཀཏྡཾ་ཝ། སངས་རྒྱས 

ཀྱི ་གནས་ཤེག་གི་མཚན། 

ཀོ།༩ཐྦུབས་ཅན་ ཛཱ་ཏིའི་མེང་ཉིག་རྟི། ཛ་ཏི་ 

ཟོ ཀཾ་ཤ་ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། 
བི བང་མཛེད། 

ཀོ གོ་འདྲན། ཆེ་ཌ་ཤིང་འདྲ་བ། 
ཀེ" ཅང་ཟད་དྲོ་བ། 

ཀཾ དྲེད་ཆུང་བ། 
ཀོ ས་ནྨ་ ཁྲེ་བྱེད་མ། 

ཀོ་མ་ལ། རརང་དྲས་ཨོཅ་ང་ཟེར་བའི་ 
གྲེང་ཁྱེང་ཉིག་གི་ཁིངས་ཏེ་ 

བངས་ཧྒྱས་ཉལ་ངཏུགས་སྐངབས་གནབ་པའི་རྒྱལ་ - 

པོ་པྲ་སེ་ན་ཇི་ཏ་སྟེ་ཕྲས་རྒྱལ་གྱི་དངང་བརྒྱར་ཞེས 

གངམ། 

ཡཕ་དགེ་ཐ་ 
ཅན། རྒྱ་གར་གྱི་གྲེང་ཁྱེར་ 

ཞཱེགེ་མིང་ཡིན་ཟེང་བ་དང་། མཛེད་འཇིན་ཉེས་པ་ 

སྟེ དང་སྲོང་ཀོ་པ་ལ ཉེས་བྱ་བའི་རེགས་རྒྱད་ 

ཨིན་པསམ་འདི་སྐད་བརྗེད་དེ། །ཞེས་བློ་ལྡན་དགའ་ 

སྐྱེད་དྲ་གསུངས་པོ། ། 
ཀོ་་སེ་ཏ་ ཁྲཾཕ་པ། 

ཀོ།སོ་ལོ་ ཁམས་མི་ཉག་པའི་སྐད་དེ། 

ཏིག་ཏའི་མིང་། 



ཀོ་ཧམ་ཐའི་རས 

ཀོ་ཏམ་པའི་རས་ རས་བལ་ཤྱི་ཧྒུ་དང་ཤིང་ 
བལ་གྱི་སྤུན་བྱས་ནས་བཏཌ་ 

` པཱའི་རས། 

ཀོ"ཧལ་ ཏྟང་རྔུང་། 
ཀོ་ཨི་ཆ། ཅི་འདོད། ྦ 
ཀོཔ། རྒྱ་མ། ཡིག་ཤུབ། ཡིག་ཀོག། 

མང་ཀག། 

ཀོག་ཀེག་ལྡང་པ་ ལུས་འ དྭག་ཚངས་མི་ཐུབ་ 

པར་ཤར་ཤར་ཡང་པ་ལྟ་བྲའི 

དན་ཞེ། ། 

ཀོག' བྲེས་ ཧད་ཀྱིར། བློ་བྲར་གྱིས། 

ཀོག་གིས་ལངས་པ་ འཕྲལ་དྲ་འཇབ་པ། མྱར་ 
པར་ལངས་པ། གབླ་བུར་དུ་ 

འཇམ་པ། 

ཀོག་པ་ ཀག་ཤོག །ཀག་འཇས་པ། 

ང་ཤོག །མར་ཀྲོག། ཤུན་ཀོག། 
ཟེར་བ་སོགར། 

ཀོག་ཅ། ཛལ། ཀོག་ཅེ་འམ་བྱ་དང་རི 
དྭགས་བརྔང་བྱེད་ཀྱི་རྱ་དང་། 

རིའམ་རྙི་རྙོང་ཛོ་། ད 

ཀོག ཅཱ _ ཛལ། རྒྱའམ་རི། རྙཾང་། 

ཀོག་ཆེ་ རྩིང་བྔག་པ་ལའོ། །སྙིང་གི་ 

ཅ་བ། 

ཀོང་ཀོང་། ཀོང་སྐད། ཀོང་ 
མངུང་། ཀང་པ། གང་པོ། 

གང་ཕྲིང་།དཀང་སྦེཕ། ཀྭང་བུ། ཀང་བཟོ། ཀོང་ 

༅2 ཀོང་བཙུན་དེ་མོ 

གསུམ་རབགས་ཆིག་གགས་དབང ་གིས་ཆང་ང་། | 

ཀོང་ཀོང་ དབིབས་ཀོང་ཀོང་། 
པ་ཀོང་ཀོང་། 

ཀོང་ཁྲ་ གས་ཀང་ཁྱུ་སེང་པོ་ཡུག་ཅིག་ 

ོ ཟེར་བ་ལྟ་བ། 
ཀོང་ཇེ་ ཐཧྭའི་སྐད་དུ་གཞུན་ཧྭ་མར་ 
ཀཀ བམཆོད་དླི་གླ་གཟན་བང་ཚ་ 
ཆེས་ཧྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཧྱ་ཞག་ངོའི་་རྒྱལ་པོ 

ཏྲང་ཏའི་ཙང་གེ་སྲས་མོ་དཙན་མོར་དསུས་ངའི་ 

མཚན་ཏེ། དེའི་ལོ་རྤྱང་'ནི་དགེ་ལྡན་ལེཊ་བཤད་ 
པད་དཀར་ང འི ་འབྲེལ་བར་རྒྱས་པར་གསུངས་ 

འདག་ཁང་ཨིག་ཆེོགང་ཡས་ཆང་ངར་ཆ་སྤྲོཇ། 

ཀོང་རོང་ ཡེག་རྟིང་ ལའང་འཇུག | 
ཀོང་རྣ" ཀོང་པེའི་ན་ན། 
ཀོང་བུ་དང་ཀྲོང་པོ། མཆང་ཀང་སྟེ། གསེར་ 

དངངུལ་ཧྱི་མཆོད་ཀོང་ལྟ་བུ། 

ཛ པང་ལའང་འཇུག །༦ང་བོད་ཤང་ངྱིགས་ཀྱི་” 

ཡུལ་ཀང་པེཞེར་པའང་ངོ་། ། 

ཀོང་བུ སྣོད་ཚུང་ངུའི་ཆིང་སྟེ། སྣག་ 

ཀོང་། ཐེ ཀོང་ཕོགས་ཏེ། དུག 
ཀང་། མཚལ་ཀང་། གསེརཀཀང་། 

ཀོང་མ། གཏ) ཕྲཞཐ་ྔ་། ཡང་མོ་ 

སླ་ཅན་གྱི་བདང་ རྨ་རེ་ཏོང་ 
མོ་ཉེམ་ངརྗོད། 

ཀོང་བཙུན་དེ་མོ་ ཀོང་པོའི་ཡུལ་ཉིགི་ཐྱཞི་ 

བདག་རྟི་པད་ཀྱི་བསྟན་མ ་ངཅ་ 

གཉིས་ཀྱི་ཨ་བྱལ། 



ཀཾང་ཡུལ 

ཀོང་ཡུལ། ཀོང་པའི 'ཡུལ། 

ཀོད བཀོལ་བ། ཀོལ་བའི་བད་ 

རྙིང་། 

ཀོན་པ་ ཀོན་པ་གབ་སྐེས་ཀྱང་ཟེར། 

ཀོན་པ་གབ་སྟེས' སེག་ལེ་ བཾ ཞེཕ་པའི་སྨན་ 

_ ཉིག་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ལས། ཀེན 

པ་གབ་སྐྱེས་རྩ་ཅད་ཁྲག་ཤོར་གཙོད། ཅེབ་པར། 

རང་བང་པས། ཕོཀ་ལེ་ཁ་ཡེས་རག་ཆད་སེལ། 
མསུངས། མིང་། ཀོན་པ་གབ་མླེབ། བསིཝ་ཝན་ 

མྱ་གྲུ། '་དྲུག་ཆཾག་ཐུཤ། ཁྲོག་ཆེནྐ་པཾ། པག་ལེ་ 

ཁ་ཟེར། འཁྲུངས་དཔེར། ཀོན་པ་གབ་རླེསཞེས་ 

བྱ་བ། །ལོ་མ་ནག་སྲབ་ཉ་ག་ཅན། ཕྱི ནི་དཀང་ 

བས་ཤཾག་བུ་འད། །མེ'ཏོག་ཱ་ཝླག་ངེ་ཞེ་ཁ། །གསང 

ཉིང་རྨ་ངེགས་ཀུན་ལ་བརྫགས། །ཁྱད་པང་ཤ*དྭག་ 
འཇེམ་པང་བྱེད། ྒ །ཅེས་པ་འདབ་ཆྔ༔༨ར་ན་ 

པྲ་བ་རྟར་འགྲོ་བ་མེ་ཏོག་དོ་མ་དམ་འདྲ་བའོ། |¦ 
འདི་རྨ་སྨན་སེང་གེ་འཇིགས་ཐེད་ཕ་རེ ས་ཡིན་ 

མཆ8ྤ།དྐ་ད་ །ནདེ་ལྲ་རིགས་ཞཉི་པཉེ། འདི་ལྟར 

སྤང་ལས་གྱེ་བའི་ལོ་མ་ནཀ་མཐུག་ངང། ཁ་སྨད་ 
ཁྱེ་བའི་ོ་མ་ཆེ་རིང་ཕྲབ་ལ་ཉ་ག་ཝེ་བ་ཏེ། སྔ་མ: 
ཕོ་དར་ཡྱི་'མ་མོ་སྟེ། ཛཿ མང་ཀོན་པླ། །ད་ཆེན་དང། 

སྔ་མ་ ཀྐོརྐ་པ་གཤ་ཆུང་ཡང་ཟེང། [ིབ་གསུངས།། 

ཀོབ་ཀོབ་ ཀོ་བ་ཉམ་པོའི་ ཟླ་དང་། ཀབ, 
ཀཾབ། ཉམ་ཆུང་བ། ཙལ་ཆུང་ 

བའམ་རྟེབས་ཞུན་པ། བོ 

ཀར་བཟོ་ 

ཀོམ་གདན་ ཀ་བ་མཉེད་པའི་གདན་ལ་ཟེར། 
ཀོ། ཌཱི" ཀཆི་ཧ། ཐྲབས་ལྡན་མའི་བ' 

སྟེ་འཁོར་ལྔ་སྡེའི་ཨ་གྱལ། 

ཀོམ་པ་ ཀོ་བ་མཉེད་མང་ཟེར། 

ཀོ:པ།པོ་ ཀོ༠བ་མཉེད་མང་འཇུག ། 

ཀོམ་ཤིང་ཀོང་ཇོ་ ཐྦང་ཧྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་ཕྲན་ 

ཙུང་གི་སྲས་མོ ཆུང་ཤོས་ཀོམ་ 

ཉེས་པར་འཇུག་བྟེ་དེ་ཉིད་མེས་ཨགཿཚོམ་གྱི་བཙན 
མོང་བེས་པ་ཧྱྱ་བཟའ་གཉིས་པ་དེའ། །དེས་ 
པེད ཀྱེ་སཾ་ཕྱད་ལེགར་པ་རམས་གཏོར་ཉིང་གནོད་ 

འཆེ་ཆེན་པ་བྱབ་ས། | ི 

ཀོར་ ཊྐོང་དང་། ཀླད་ཀོར། ཉེན་ 
ཀཾར། སྟོད་ཀྐར། ཐང་ཀར། 

གདུལ་ཀོར། པད་ཀོར། ཇྔ་ཀོར། ཐྲད་ཀཾར། ཤེང་ 

ཀོང་ཟེང་བ་སོགས་ཆེག་གྲགས་ཅན་མང་ང་། | 

ཀོར་ནེ་རུ་པ་ བླ་མ་ཆེན་པཾ་ཉིག་གི་མཚན་ཏེ 
དེའི་འཁུངས་ཡུལ་ལའ། 

འཁར་འཁངར་ཞེས་པའི་ཡུལ་ 
སྐད་དེ། །ཐྲག་པ་ཕུར་པ་ལ་ 
ཀོང།ཀོར་བྱམ་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 

ཀོར་དུ་ ཉི་སྐང། ཉི་འཁེར། 

ཀོར་ཀོར་ 

ཀོར་ཆ་ ཉེ་ཆེའམ་ཕྱོགས་རེ། 

ཀོར་ཟས་འབགས་པ དཀོན་མཆོག་གི་དཀོང་ 

ཟས་ལ་འཇས་སྱོད་པ་ལྟ་བྲ། 

ཀྲོར་བཟོ། པབ་སྙོར་སློར་ཉིག་གིམིང་ལ་ 
` འཇུག། 



¦; 

ཀར་རར་སྡི 

༨༩ རའ ་ སག £ ངོ 

ཀར་རར་རྨག་ སྐང་སྐ ར་རགས་ཏ། ཆ་ུམ་ 

ཀོལ 
་ 

ཀོལ་བའི་ལྔ་པ། གོལ་བའི་ལམ་སྟེ། ལམ་ངན་པ་ 

` དང་། ཞཾར་བའི་ལམ། 

ཀོལཔའེ་ ཌི 

ཀོལ་མ། 

ཟཾ(ཟ(ཟ( ཟ( ཟ( 

པོ ༤༠ 

(ཟེ ⁄༢ཕ༡ ཤཀ 

འཇིགས་རིཔ་སྐལ་བ་ལྟ་བྲ། 
གལ་བའམ་ནང་བའི་དན། 

གཡག་པ་ཀལ 'ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

གཡོག་རླུལ་བ། 

ཀཾ ་ལའེ་ཝུག་མ། 
= ,༤,༨༽ སྒྱས 

ཟས་ཤག་གི་མང་། ཆང་ཀལ་མ། 

ལྟ་བྲ། 

ཧོར་མ གྲེལ་པ། གགྲོམ་ཕ་ 
ཛོ་ཌ། ཀོས་སྐེ། ཀོ་ཀོའམ་ 

ཀཾ་སྐེ་དང་། ཨོག་མའམ་ 

མ་ཞེ། མ་ལེའང་ཟེར། 

དཀ པ་ཐྲག་པ་ཐེ '་ཉམ་བྲག་ 

པའམ་མྱ་ཁན་ཅན། 

མ་ནེའམ་མ་ལེ་མེད་པ། 

ཁྲེན་པ། 
གུ ཐཾ བུ་བླེག | 

ཡིད་མ་བདེ་བ། 
སེམས་འགྱིད་པ། 

ཚུལ་འཆས་མཁན་ཏེ། ཁ་ཞེ་ 

མི་མཐུན་པའམ་ཟོག་པོ་ལྟ་བྲ། 

གོའ་ཏ་མ་སྟི། རིགས་མཆོག་ 

ཏུ་འགྱར་ངའི་དོན་ཟེར་བ་ པ 

ཀྭ་ཝཱིན 

དང་། བླ་མའི་རིགས་དྲང་སྲོང་གོ༤་ཏ་མ་ཉེས་པའི་ 
' = 

རིགས་ཀྱི་མེང་ང་། ཞཱེས་དང་། དགེ་ཕྡན་ལེགས་ 
བཤད་ཀྱི་འགྲེལ་པར། 

ཅིང་བཏལ་པ་བཟང་པོར་སྱོད་སྐབས། རྒྱ་གར” 

ཡུལ་དྲ་ཧལ་རིགས་ལ་རྫ་བ་མང་པོར = བའི 

ཧྱལ་པ་ཞེས་པ་བྱང་། དེ་ལས་ཧལ་རབས་མང་པོ་ 

འདས་པའི་ཇྗེས་སུ་ཡུལ་ཀྲ་འཛིན་དྲ་ཧལ་པོ་ན་བ།, 

ཅན་ཞེས་བྱ་བ་བྱང་སྟི། དེ་ལ་བྲ་གཉེབ་ཡོད་པ་ 
དྲ་ཛ། 

`= ཧཱ 

དང་ཕོང་ཆེ་བ་གོ་ཏ་མ་དང་སང་མདོག་ནག་ལས་ 
ཆེ་པའི མང་གེ ཏ་མ། ཆུང་ཏའི་མིང་བྷ་ར་ 

རྦབ་བཱ་བྱང་ཞིང་།ཞཱེས་པཾགས་མང་བས་ཡི་གེ་མང་བ 

ལ་འཇིགས་ཏེ་མ་བཐེས། དན་ད་ཤཱཀུའེ་རིགས་སོ།། 
བྱ 

ཆ་འ 

ཀཊཿ གཡ་རྒྱ་ཅན། 

ཐྲ། ཧཿ སུ་ཉིག ། 
ལོང 

༨༧ 

ཨཿ ཌ་ གས་ཇན། 

༢རེོ༩༤༨ 
རྲེ 

”[; ཀཿ འཕང་མདུང་བཐགས་པ། 

ཀ རྱསཿ ར་ཟན། 

ཀ། ཌཱ ནྱ ཀའ་དྲིན། ཐབས་ཝན་ནམ། 

བྲབས་ཝྡན་མའི་བྲ་ེ་ཉན་ཐཾས་ 

འཕགས་པའི་མཚན་ལའ།། 

ཀྱོར སུ། 

བཁྐྲག་ སུའི། སུ་ཡི། 

ཀཱ་ཕཱེན། . བྱ་བར་མི་འོས་པ། བྱེད་མི་ཇང་བ། 

མི་རྣམས་སྷ་ལས་མཆེད་ 
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ཀ་བ་༔ 
ལུས་ངན་པོ། ནམ་སྲས་ 

ལུམ་ངན་ཕྱོཊ། 

གཉོན་ནྭ་མ། ན་ཆུང་མ། 
ཀུན་ཕན། 

བླ་མི་སན་ཤྱི་ཟླ་སྟི་བྱང་སྨ་ 

མི་སྙན་གྱི་ཡན་ལག | 

མཚང་འདེད། 
ཨ་མཚན། 

གྲ་གཟིངས།, 
ཆེགས་ཅན། 
ཨ་ཤིམ། 

མོན་སྲན་ན་གྲུའི་ས། 
ཕ་མེས། ཡང་མེརམ། 

ཌྔངས་སྱེས། 

རིགས་ཀྱི་བ། / 

དགའ་བ། དགའན་མྙིད་ཀྱི་ 

བྱ་པ། 

ཀོའ་ཤས། མཛོད་ཝྡན་ཏེ། 

རྒྱ་གང་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་མིང་།, 

དུ'་གུལ་དང་། རྩ་ཀྲ་ཤ་ཐེགས་ 

པ་དང་། བཤེས་གཉེན་སགས་ 
ཝ་འཇུག། 

ཀོའ་ཤི་ཀ། ཀུ་ཤ་ཅན་དང་། 
འུག་པ་སོགས་ལའ། 

བྲ་ཤིས་ངང་། མངན་འདོད།། 

༡/༤ 
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ཀ་ལ 

ོང 

སྲིན་བལ་གྱི་གོས། རས་གཾས། 

བརྡར་བ་སྟེ། གྲི་ཁ་བརྡར་བ་ལྟ་ཐ། 

མཛོད་འཇི་ན། 
ནང་བྲ་གྲགང་ཅན། 

འཐྲབ་པ་དང་། གསང་བའེ།། 

བྱ་ཁྲ་ཁྲ་ཞིག་ལའ།། 
གྱད་དེ་མཾ་སྟེབས་པོ་ཆེ། 

ཏཾབས་ཅན། 
རྒ་ལ། ཀོང་རྐྱ་ལ་སེང་གདང་ 

ཞེཔ་པའི་དྲག་རི་སེང་གདང་ 

འྲད་བཞི་ནང་དྲ་སྟ་རའི་རྐྱིལ་ཆྲ་དང་རྟ་ཆཆེག་ཁ་ 
བབས་གཉི པ་ཞུགས་པར་འགར་མེ། 

ཀྱག་པ་ 

ཀྐྱ།'་ཡན་ ྦ བྲདྲ་ལི་ཛོང་ཆེར་ས་ཐྲིག་མ་ཆེན། 

ཀབ།་ ཁག་ཏྱག། ཀྱག་པ་ཉ ད་ཅེམ། 

ཀག་ཀྱག་གནང་ནས་གསུངས་པ 

ཀག་ཀག་བྲས་ནས་ལང་པ། ཙེད་མ་གནང་ནས་ 

བསུངས་པ། ཞལ་ཤང། ྦ 

།ཏཔ།'ཀཔ།” ལམ་ཀག་ཀྲག་ལྟ་བུ། ཡང་རཏང་ 

ལག་ཀྱོག་ཀྱག། ཁ་དང་མགཾ་ 
ཀག་པ། རྔ 

ཀྱུགསྟེབ་། ཀྱ་ཊིལེ། ཀྱག་གེ་སྐྱགགེ་། 
དང་པ་མིན་པ། 

ཀྱག་རྫན་ཤད་པ ཉལ་རཱན་གསུངས་པ། བདེན་ 
པ་མ་ཨིན་པར་ལབ་པ། 

འཁྲགས་པ། 
` 



ཀང 

ཁང །ཨསྲི། ཙཾ། །མཕྲི། ཀང་ཀང་། 

ཀྱང་པ། རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་སླ་ལ་ 
འཇུག་སྟེ། མཇེརམ་ཀང་མཇེས་ལ་སེམས་ཀང་ 

བཟྲང་ ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། ྦ 

།ཏ7ང་ཀང་ ས་ཆ་ཀྱང་ཀྱོང་སྟེ། ཆ་མ་ 
མཉམ་པ་ཀང་ཀང་དང་། 

ལེ་ལོ་དང་སྙིད་ལུག་ལ་ཨང་ཟེར། 
ཀར ་ཀྱར' གཟུགས་པོ་སྟེཔས་ཞེན་པས་ 

ཀར 'རེ 'ཀར་ རེ་ བྱས ཟུ 

འབགྲཾ་བ། ྦ 

ཀར་པ ཟུམ་པོ་མིན་པ། ལེབ་ལེབ། 
"རང་ང། ྦ 

ཀལ་ ཞཉལ་ཀྱལ་ཏེ། ཡན་ཅིག་ཉེལ་ 
ཀྱལ་དྲ་མཛད་དེ། ཞེས་པ་ 

ལྟ་བྲ། གེད་བྲེ་སློང་བའེ་དོན། ཀལ་ཀྱལ། རཏལ་ 
རྐྱལ། དེན་ཅ་སྟཾང་པ་འཕྲག་འཕྲག་ཆེ་བའི་དོན། 
ཁལ་ཀ་ ཀཱ་ཊ། ཀགསཡི། པ་རབ། 

ཀལ་གནི་ ཆིག་གམ་ཀྲ་ངེའི་ 
ཆིག་གཾ། ཀུ་ངེ། ཀེལིལཱཙ། ཅེད་མོའི་ཆེ་ག། 
ཀུལ་ཀལ་ ཙ་གྱལ་གྱལ་འགུལ་བ་སྟེ། 

རུུང་གི་ར་ནི་ཀལ་སྟོང་སྐབསུ 

སྔོད། ཅེས་པ་ལྟ་བ། ཡང་ཀྱག་ཀོག་ལའོ།། 
ཀུ། ལ་ཀུལ་ ཆྲླང་ཅ་འཕར་ཚལ། 
ཀཀ", ལམ་འདི་སེམས་ལ་ངེས་ཀི་བ 

ལང་གི་ཇེས་སུ་སོང་། ཐེས 

ཌ' ¥ ཀི་ལྕེ 

དང་། སུམ་རྟགས་རྐབས་མྱ། གང་ག་ཡིན་བ་། 
རྲུབ་ཐེད་པའི། ྱི་མགས་རྣམ་དབྱེ་དྲག་པའོ། 
༢༨ ༨༤༩ གོ 

ཀྱི་གློང་། ཐུ་སོ། 
༨༧༢༨ ་༧ ༨ ༢༨ ༠ཅ་དན། ཁརམ་གྱཾེ་སྐད་ད། ཕལ་རྐད་ 

ཤིང་མངརང་ཤི་མང་། 

ཏེ སྨན་ཏེ། ཤེལ་འཕྲེང་ལབ་ 
ཀྱི་ལྷེ་དཀར་པོས་སྟེད་ཚད་ 

མྲབས་ཚད་སེལ། ཞེས་པ་ལ། དཔག་བསམ་ཁྫོན” 
པར། ཤེལ་ཏང་དཀར་པོས་ཁྲག་ནམས་གཙོད། 
བཏུལ་མས་དཀྲི་ས་ན་རྟངས་ནམས་འཇམས། །མ་ 

འདྲལ་བཏབ་ན་ཙ་ཚད་སྡེམ། །ཞེས་དང་། རང་ 
བྱང་བས།  །དཀར་པས་མཇེ་ནད་དྭག་ཚད་ 
འཇེམས། །ཉེས་གསུངས། མིང་ནི། ཏ་ཡན། 

དྭ་ཨམཱན། མློབ་བྱེད། བྱིའུཀནཾ། ཁཀྲ་ཀར། བྱ” 

ད་ཧ 8 སང་བྲ།ང ཤྭ་ཡང་ཞབངཝས། བོང 
རྭ་བ། སྐུ་དཀར། གནོད་ཕྱིན་ལྕེ། ཤེལ་ཏང་ 
དཀར་པོ། ལ་ཕྲམ་དཀང་པོ། ཁྱི་དཀང་དུང་གི་ 
ཁྲག་པ་ཅན་ཟེང། འདི་ལ་དཀར་དམར་གཉིས་ 

ཡོད། འདི་དཀར་པོ་སྟེ། འཁུངས་དཔེར། ཁྱི་ 
ལྕེ་དཀར་པོ་སྲང་ལས་སྐེ། ཡོ་མ་རྫོ་ལ་མཐུག་འཇམ 

རིང་། །སྔོང་པོ་དམར་ལ་མེ་ཏོག་དཀར། །འབྲས་ 
བྲ་ནག་པོ་ལྕགས་ཕྱེ་འདྲ། ང་ནི་ཁ་ལ་རུབ་བ་ 
ཨིན། ཁེ་ལ་ལི་ཿཱ་ཅིནྲ་ཧ་ཁངས་བཞི་ཅེང་ཨེ༔ 
ཏོག་སྤང་ཧྱན་འདྲ་བ་རྫོ་ཁྲ་མང་བ་མགོ་འབྲེལ་དྲྭ་་ 
སྐྱེ་བའེ། སིལུ་་ཁངསཾ། 



ནག་པོས་ 

སླངས་འཇམས་གག་པ་ཚ་སེར 

མྐེ་མ། །ཞེས་པའི་ནག་པཾ"ནི། ལྗེན་ཤིང་ཡས། 
ནག་པོས་ཆུ་སེང་སྐེམ་པའི་མཆོག །ག་པས་གྲེ་ 

_ བ་འགགས་པ་དང་། །ཡན་ལག་སླངས་པ་འཇེལ་ 
བ་ཡིན། རང་བྱང་ལས། ཀྱི་ལྕེ་ནག་པོས་ 
གཉན་སླངས་སེལ། ཞེས་ཕོ།། མིང་། ཇཾ ་མ། 

ཀྐྱོང་ཐེད། ཤེལ་ཏང་ནག་པེ། ཕྱང་དུག་ནག་པོ་ 
ཀྱི་ལྷེ་ཞག་པོ་ཟེར། དབྱིབས་དཀར་པོ་དང་འདྲ་ 

ཡ། ལོ་མ་དེ་ལས་ཆེ་བ་མེ་ཏོག་དཀར་པཕ་མདངས་ 

མེ་གཔལ་བ་ལ་ཕྲོང་པ་ལ་བགྲད་ནས་བྲང་ཕེགས་ 

བདེ་སང་སླེ་བ། ཅཙ་བས་སློན་མེ་དང་དེ་ལ་བཏེན་ 

ནས་དྲེག་པ
ས་སྟག་ཚ་ཉ

ན་པར་གསུང
ས་པོ། ྦ 

ངཱ གྱི'སྙ”
 ངཱ ཕ་པ་ དགོ་ད

གེའམ་གོ་
ཤོ། 

ྦ ཕལ་སྐད་དྲུ
་གདོང་་འདྲ

ེའི་ 

འབུད་པའམ་ཐང་།
ཁུག་ཟེར། 

ཤ་བུན
" ལང་མོ་ད

ང་། ཆམ་རིཊ་
ཤིག། 

ཏེ་མ་ཀེ་
ཧཱ་ད"་ ཀྱེ་མའི་བར

ྡ་རྙིང་སྟེ
། 
- 

ཚོ བརྔལ་བའི་
ཆེག ཱ 

ཊྟཏ་ཡུ། 
ཉིབའི་མི

ང་། 

སལ་ལ་ 
༨༠༩༨ 

ཡ་ 

¦ཱ ཅར ་ ་ ཆ་བ ་ཅ་ཅོ་ལྟ་བུ། 

ཌ/'$ ཀ་མ 
ཀྱེ་མ་དང་། སྣིང་ཇྗེ་བ་དང་/ 

ཕུག་བཛལ་བ་ཕོགཔ་ཀྱི་ཆིག་ 

ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་འདི་འདྲའི་གྐེ་ 
བ་ལ། ཞེས་དང་། ཕྲོ་བམ་མྔ་ཚཱ་ཏི་ཧྭད་ 
དང་། ཞེས་གྲང་དམྱལ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་ཧྱལ་ཅིག་གི 

མིང་དྲའང་ང་། 
` ༦ =° 

ཏུ།པག' ཅྭ 
ལྙ` 

ཁང་ 

༢༠ 

 ་ཧུད' 
ཉམ་བྲག་པ་དང་། 

ལ་འཇུག་སྟེ། 

པ་ཕག་མེར་མ་བསྲེག་པར་ཟེང། 

ཨེ ཨདི་ཤར་གླིང་ཁུམ་དུ་ 
གནས་པའི་མི་རིགས་ཤིག། 

ཀྱིང་སེར་རུང་ སེང་བ་དང་ཆུང་ཚབས་དྲག་པོ། 

ཀན་ གིཉ་ཉྟ་བའི་དེན་ཅན་ཏེ། ད་ 
ལྟ་བའི་ཕྲད། གླུ་ལེན གྱིན 

ཕོང་ཞིཔ་དང་། སྨོན་ལམ་འདེབས་ཀྱིན་ཡོད། 

ལམ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལྟ་བུའེ། | 
ཁཀར་ _ཀིར་ཀྱེར་དང་། ཀྱིར་བ་ཉིད་་ 

ཅེམ། རྒེར་རྒོར། 
༤༽ ༢ ས་ ༧པ་༧ ཨཉལ་ལ་ཉན་ ལགས་པརང་ཉན། 

ཁཀྱིས་ རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་པ 

པའི་ཟླ་སྟེ། རལ་གྲིས་མཆིན 
པ་ཕིགས་ཀི་ས་བསད་དོ།། 

ཀྱུ ཨངྐཤ། ལྗཌ་ཀྱ་དང་ ] ཞབས 

ཀྲ་མཐྲེབ་ཀྲ་པག་ཀྱ་ལྟ་བ།། 

ཀ་ཐུང་ ཉྱགས་ཀླ་ཐུང་བ། 
་༡། གཤཡུ། ར་ཁག &ེ 



ཀུག་ཀུག 

ཀྱུག་ཀུག་ འཐ 
བབ་དའང་ཐབཅ་ཿ 

འཁྱུག་ཅེས་པབའང་ངོ་། 

གང་།ཁུ་ལུང་།བྱུ། པྤེ་ཡ་ཅ་བ། 
ཉང་བུ་ སྙུང་བྲ། 

ཉར་ཁཀར། བིརའ་ཅོ་ག་ཀྱར་ཀྱར་མྨེག 
་ ཟངས་་ ¬ མ་ལ ༤ 

ཅེས་པ་ལྟ་བྲ་སྟེ། སྨའི་རྟམ་ 

འགྱར་ཞུག་ག། 
མར།'ཀར་སྐད་ གླིང་བྲ་ཕོགས་ཀྱེ་སྐད་ལྟ་བྲ། 

།ས་ ལྕགས་ཀྱས་ཉེས་པ་ལྟ་བའི་ 
རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། 

ཉ་མོ༠༽ཁྱམས་སྐྱང་ཆང་ན་ལྕགས་ཀྱས་འཇིན་པར་ 
འགྱར་རེ། ཟེར་བ་སྟ་བ། 
ྱ་ ཧེ། ཐྷོཿ ཀཱ་ཞེས་པ་ཏེ། 

ྦ ནམ་དབྱེ་བརྐྱད་པ་འབད་པའི 
རྨ། ཀྱེ་རྒྱལ་པ། སྟེ་ཡུལ་མཆོག་ཡ་བོད་པ། ཡུལ 
བར་མར་ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ། ཟོ 

ཐཏེ"་ཀ་ ཧེའམ་ཐོ། ཀྱི། ཀྱེ། 

ྦ འབོད་བད། 
ཨུ་ག་ བྱ་ཀྱ་ཀའི'མིང་སྟེ 'བརྡ་ཆྙིང་།། 
ངོ ་རྡོ་རྗེ་ ྦ ¦ྲ ཿ ཧེ་བཛྲ། ཨི་དམ་ཀྱེ་ རེར ་ 

སྱི་ནང་པ་ ཀྱི་གྲེགས་པོ། ཁང་པའི་བདག་ 

པ་ཀྱེ་ཁང་བདག་གམ་བློན་པོ། 
ཀྱི་ཀླ་དྲག་ཁང་པའི་བདག་པ་འམ་གནས་པོ། 

ཟི ཆེ ༠འ-. ཱ༨.~ ཾཾ ° 2 = མལ 2 ༢༧ 

, ུ།ཐང་ཐ་ ཉང་མའེ་ཚས་སུང།། པེ་ཧར་རྒྱལ་པོ། 

འཁྱུག་འཁུག །གློག་འོད་འཕྲེས 

¿/¿/ 

ཀེ་མ་ 

ཁུད 

མཧཾ། པཏཧཱ། ཀླ། ཝྲཏ། 
མྱ་ངན་པོགར་ཀྱིས་ཤང་པའི་ 

ཐུག་སྐད་དང་།སྨད་པ་དང་། ཁུམ་པ་དང་། བདུང 
འབོད་སོགས་ཡའེ། ། 
ཏྱེ་མ།ཀི་ཧུད ཤིན་ཏུ་ཐུག་ཅིང་ཉམ་ཐག་པ་ 

དང་། རྩིང་རྗེ་བའི་ཟླ། 
ཀེ་མ་མ། །ཧྲེཔ་ཏ། འཇིགས་ནས་རྫོག ངེ 

པའི སླ་སྟེ། ཀྱེ་མ་མ་བླང་པོ' 

འདི་ཟེར་བ་ལྟ་བ། 

ཀྱ་རཾ་ སླེང་པ། ཀྱེ རེ་ལངས་ནས་ 

བརྡད:[པ། ཀེ་རེ། ཀྱེར་དང་། 
_ ཀྱི་ངེ་བ། 

ཀུ་ཧུད་ ཨཧ་དང་། རླ། རྩིང་རྗེས་ 
མ་བཟོད་པ་དང་། ཡིད་ 

ཤིན་བུ་སྔུག་པ་དང་། ཉམ་ཇྔག་པ་པཾགར་ཀྱི་ཆིག་ 
་དང་། མྱ་ངན་ཕེགར་ཀྱི་མ་ཤོར་བའི་སྐད་དང།” 

འགྱེད་པ་སློག་པའི་ཟླ་དང་། _ ཨ་ང་བ་དང་། 
རྨད་པ་ཡའ་། 

2 ཀོ 

གཿ ཧཱ] ཀླ ྱེ་ཐའ རླ་དང་། 
ྦ སི་ཏུས་ང་མཚར་བའི་བརྡར་ 

བེད་པ་དང་། ཐེ་སྭའི་འབཾད་པའི་སླ་དང་| ཀྱེ* 

ཧོ་ཀཱ་ཡེ་འབོད་པའི་ཆོག་ཅེས་པ་ཉ་བ། 
ཀྱེད་  དོད་བོགས་འཉེད་པ་དང་། 

བསྙེད་པ་དང་། ཁྱབ་པ་དང་༔ 
གུག་ཀྱེ ད་ཅེ ས་པ་དྱངངས་བཞིར་དཇེད་ཅིང་། 



༠ 

ྲ 

གུཀ་ནཾ་ཤེ་ཀུ་དང་ཞབས་ཀྱ། ཀྱེད་ནི་འགྲེང་ཐ་ 

ཤཱ རུ ང་ན 
ཏེ ྦ འབད་སྦ་བསྙང་བ་སྟེ། ཀེ་ 

ཕོན་གྱི་བསྟལ་པ་དང་པེ་ལ། 

ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཀེ"ཚོ་ ཚི་ད། ༢ 
ཀོ་བཏང།་བ་ ལྕགས་གྲ་བཏབ་པ། ¦ 

ཀེ་བ' ཨྐེ་ཤ། ¡ལྕགས་ཀྲ་རྟེ། བློ 
གསལ་མགྲིན་ཧྱན་ལས། ཀྱེ་བ་ 

དང་ཀྱ་ནི་ལྕཀས་ཀྱའི་མིང་ཡིན། ཞེས་གསུངས། 

ཀེ་རང་ ཀཾ་བ། ལྕགས་ཀྲ། 
- ཀོ་རང་ཀླེག། ཨཀ་ཤ། ཤློ་ཊ། ལྕགས་ཀྱ། 

ཀོག་ ལྭཀྤ། ཀྱོག་ཀྱེཀ། ལམ་ཀྱོག 

པཌ་ཝ་ཐ་དང་། དང་ཀྱིག་རྟེ 
ཡིཀ་འཀང་ཟེང། ཨང་བེཊ་དང་དྭབ་ཁྱད་ཁྱང་ཟེར 

ཀག་ཀོག། བཀྲ དང་པོ་མ་ཡེན་པ་དང་། 

ྦ “ ཞ་བྱོ་ག་ཁྱིག ་།ཐ་ཐུག་མ་ཡིན' 

པ། ཝྡེམ་རྡེམ་གཡོ་བ་ལའང་འཇུག་རྟེ། མགོ་བཾ་ 

ཕཾཀས་ གཞས་གཡོན་དུ་ཀྱིག་ཀྱཾག་བྱས་པ། 

ཀོག་གིས་འཏྱེགས་ ནས་ གོས་འཇལ་ཏེ་ཕོང་་ 

ནས་འགྲོ་བ། ནོར་ནས་འགྲཾ་བ། 

བྲཾ་ཆི་ན། བཀྲ ཕྲཀྲ། ཨངྤལ། 
གཅག: 

༢༧ ༧ 

_ཨོརྐ་ཕཾ། འབྱོགས་པ་དང་།། 
གྲར་པ་དའང་། འཆུས་པོ་དང་། དྲང་མིན་དང་། ུ 

ཀྱེགཀཀྱོག་ཕེགས་ཏེ། རི་དྭཌ་བིངས་རྟམས་མགྲིན་* 

པ་ཀྱོག་སྟེ་བྲོས་ཕོངྭེས་པ་ལྟ་བྲ། 

བུན་པས་གཉེན་དག་འབྲབ་པ་ན། 

ཀྱང་།བིངྱ་བྱེད་ཐ 

ཁག་ པར་ དགངས་ པ། ཝྡེམ་པོང་དགོངས་པ། 
ཀིག་ པར་ འགྲོ་ དང་པ་མིན་པང་འགྱང་བ། 

ཀྱཾག་པ འི་སམས། གཉན་བདག་འཐབ་པ་ལ་ 
ཡལ་བང་དྭར་བའི་བྱན་པ ཞི་ 
དགེ་ཝན་ལེགས་བཤད་ ལས། 

།ཀྱཾག་པཾ ནི” 
ཟེམས་ཏིས་ཅི་དགང་འཇེག། །བྱི་བས་གླང་ཆེན་ 
སྲེ་མེང་གཉིཕ། །བ)ང་རྩཾམས་བྱས་པས་ཕང་ལ་ 
ལྟེས། །ཉེས་དང་། དེའི འགྲེལ་པར། འཁྱེག་ 
ཅིང་རྙིང་སྲ་བའི་བླན་པཾས་ི་གཞན་དག་འབྲབ་ 
ཅང་ཙེད་པ་ན་དྲང་པ་མེན།པའི་ཉག་པ འི་སེམས། 

མེམས་ལྟ་བུ་སྟེ། 

ཀྱིས་ཅི་དགང་འཇམ་པང་བྱེད་དེ། དཔེར་ན། གྲཾཀ 
ཆགས་བྱི་བས་གླང་པོ་ཆེ་དང་སྲེ་མེང་གཉེབ་ཕན་ 
ཛཾན་འབ་ཅིང་གནད་འཆེ་བེད་པ་མཐར་བ་བྱཅིན 
ད་བཏང་སྙཾམས་ཕུ་བཉག་པས་དེ་དག་ཕུང་བང་གླརང་ 

པ་ལ་ལྟཾས་ཤིག །ཅཆེས་པན། །ཱེཕ་གསུངས། ། 

ཀེ སྟོད་ཆས་ལོཌ་ཀྱཾང་ཀྱིཇ་། ཆུ 

ཀྭང་པོ། ཆུ་གྱོང་པོ་ལྟ་བྲ། 

ཀང།ཀཾ' དབྱིབས་ཀ ང་ཀང་དང་སྲ་རེང་ 

སྐམ་པའེ་དོན་ཏེ། ཀྭཾ་ཀྱོང་, 

ཿ ཁོང་དྲ་སྐམ་པ་ལྔ་བུ། 

ཀུང་།ཁ་ ཁྭ 'རྩོད་ བྱེད་པ། , 

ཀོང་བུ རཾ ་ཡར་སོགས་ བཤངཔ་ པའི་ 

_ སྦག་མ། ཤུ 

ཀྱོང་ཁང་ ཐེར ར་ལ བེད་པ། , 



ཀྱོང་གུག་ 

ཀོང་གུག་ ཕ་ཡག་ཆོན་ཅན། 
ཀོད་ ཀྱེད་ཁ་སྟེ་འཁྱུགས་པ། 
ཀད་མག་ འཁྲཐགས་ཚོད་ཀྱི་འགོ། 
ཀན་པ་ འགར་པའམ་བགོན་པ། 
ཀོམ་ ཀཾམ་པ། འགྲལ་བ། 

ཇ་སྣོད་སེཾས་ཀྱོམ་ཀྱེམ་བཏང་ 

བ། དབྲིབས་ངེས་གཏན་མེད་པ། 

ཀོར ཀྱོང་ཀྱིར། ལུས་རྟཾབས་ཞུན་ 

པ་དང་། ཁྱར་ཁྱོར་ཡན། 

ཀོར་ཀར་བཏང་པ། ཡོལ་བ་སོགས་ཀྱི་མངའ་ 
ནས་བརྐར་བ། 

ཁཀལ་ ཀ འ་ཀྱོལ། ཀྭར། རྟཾབས་ཆུང་།, 

ཀྭ” ས་ཀ། སྲ་ཏ། ས་བྲཀ། དགེ་ཁང་་། 
ཀ་བཙུགས་པ་ ཆོས་མྱིན་ཁང་ བཙུགས་པ་ལའོ། 

ཀཱཀུཏསུ༣ཿ 
གྱཱ་དཱ་ཆ་5ཿ 
ཀཱ རི་བཾ་ཁྱུང་ཁྲུང་དང་ ཕྲེང་ 

ངཔ་ཅན་ཡང་ཟེར། 

ཤཱི ཀལ རཾ བག" 2 ། ཤར༨་གཅད་སག་ལ། 

ང“ཁང་པ་ངའཇིག ། 

ཏུང་'ཁུང་འཇེ མས། 

ཀཱ།ཐན༔ རླག།པར་བྱིད། 
ཀཱ'ནཿ ངབད་པ། པྲ 

ཀཱནཱཏ་ ཞ་དད་འབོད་པའམ། ཆེ་ངེ་ 
འདོན་པ། འ 

! གྲུ་པྲ་བ་ར་རཿ ངགོ་བ་ངན་པ། གྱོན་པ་ཝུག་བ། 

བར ཤཙ 

ཀྲུད་ 
ཀུ་བུ་ཏ་ ཤ་ཟརྗེན་ཟ། 

ཀ་མ་ཏ་ལ་ ཀང་མྲའིལ། ཞབར་མཐྲིཡ། 

ཀཱ་མ་ར་ ཀླང་པ། ཉྭབས། ྒ 

མསར་ ༢༨༨ 
དུ་ཆཐ་པ་ཀཱ་མ་ཤང་ཏིའ་བ་ 

གམ་ཅན། ཟེང་བ་སྟེ་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཤིག། 
ཀ་མ ༣ མདའ་ཡང། པ་ཤུ། བ་གམ། 

སྤང་ངར། ཡང་བཐྲོག། 

ཀམེ་ རིམ་ཧིས། 
ཀ་མེལཀཿ རིམ་ཙན། ‹ 

ཀྲ་ཐཱུསཿ རན་དྲན། ཁ་ལག་དན་མོ། 
ཀ།་ཿཡཔེ'་ཀ་ཡ། ཉ་ཆོང་བྱེད་པ། 

ཀཱ་ཱ་ ཿ ད། 
 ་ཾ འཆོང་བྱ། 

± མབ ༠- 
ཀ།" £ ཁྲེ་བ་ཅན། 

ཀྲག བག་གི་བད་ཉིང་ 
ཀང་ང་ ཀེར་རེའི་དེན་དང་། ཀུང་ང 

ཀྲང་ནང་ ཕང་ནང་། ཊང་པའི་རྦངའ་ 
རྐོར་ ༼ང་མིག་ཌ ང་པོས་དསཾར 

ངབཛང་། ངང་རིམ་དང་ངིམ་ངར་ཙིཌ་པ་ ལ་རིར། 

ཀེར དང་པོ་བེད་པའི་བརྡ་འཆལ་ 
༦ ` :ལཿཆེར། ཁང་པོ་བྱེད་པ། 

ཀུད་ -སཱམགྱི་གྐབཌླི སྟག:བཱ་ཏྟི' 



ཀུད་འཁོར 

ཉུམ་རྡེག་ ཉིང་པར་ ཨ་ཀགད་ 
ཤོ 2 

ཅེས་བརད་དེ། 
ཀས བ་འ་འ 

།ང་ཏེ་གྭུ་ཀྲད་ལྟ་བུ།] 
ཀད'་ཤན་ ཀ་བའི་གྱྱན་བྲ་ལྟ་བྲ། 
ཀད་པ་ དམངས་རིགས་ཀྱི་ཀོ་ཕྱམ་ལ་ 

ཟེར། ཀྲད་ཐུན། ཀེ་བའི་ལྙན་པ། 
ཀན་མ་ ཕྲན་མའི་བརྡ་རྙིང་། དབུས་ 

རྐད་དུ་ད་ལྟགང་བརེད་ 
གསོལ་འདྲ 

ཀབ་ཀབ་ འཁྲབ་པ་རྟི། ཏང་ལག་དང་ 
ཡག་པཀྲས་སགས་ཀྲུབ་ཀྲབ་ 

བྱེད་པ། བྲོ་འཁྲབ་པ། ཡེབ་ལེབ། བྱའི་ཤོག་པ་ 
བེགས་དང་། ཐྷམ་ཀྲབ་ཀྲབ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ལའང་། 

ཀྲམ། ཚོད་ལའི་རིགས་ཤིག། ཡན་ཀཾ་ 
པད་ཚལ་ཏེ། ཀམ་མངར་ན་ 

ལན་ཀོ་པད་ཚལ་མངར་མོ་དང་ཡང་སྐྱར་མོར། ཀུམ 

སྐྱང་ཟེང་བ་དང་། བླེ་གསལ་མགྲིན་རན་ལས། 

ཀྲམ་ནི་ལྭཱ་བ་འབུག་པ་ཟེར་ཡང་སླད་རིས་མཁན་ 
གྱིས་བཟོས་ པན་ ཀླས ཤིག 'ཤེ། ཞིཕ་ གསུངས་ པ།། 

རར ་ ཉེ་བྱེད། 

ཀྭི་ ཀ་བ་ཀུཿ ཁྱིམ་བྱ། 

ཀི་ཀ་ རུ ཀ།་ ཀོཀ་ཇཀ། གནའ་དྲས་བིཧར་ 

ད་ཨོད་པའི་དགན་པ་ཞྭེཾག་སྟེ་ 
དེར་མིང་གན་ས་ཝུ་དྲ་གུབ་ཏྭ་དང་ཀྲ་སུ་མ་པྲ་རི 

£ ±= ཅོ ཤྲ 2 རོབ 

- ཀི་་ཤོང་བ་རེ 

ཨང་བརྗེད་ ཀྱི་ཨོད་འདུག | 
ཀྲི་ཀ་ཝཱ'་༡༡་ ཀྲོཀལ་ཤ། ཅངས་པའི་རྭེཌ་ 

ཤིག་སྟེ་དེ"ཉི་ད་ཐ་ཉམས་ 
མཆད་པའི་ན་མྱིན་སྲེག་གི་ཛྫས་སུདང་འབྲེ་གི་ 
ཡད་འདུག།་ 
༤༥ ཡལ པྲུ £ 

ཀླི་ཀ་ཝཱི་པ  ཙངས་ཕྲན། རྔཾག་ཆགས་ 
ཅ་ཁས་པ། 

ར་རི = བཱི ་པེའི་ 
ཀཱ་ཁ་ ཀ་ཀ རདྦ་བྲའངས 

ཀི་ཀི་སྟེ་དེས 

ནང་པནི་ རྒྱལ་པོ་ ཀྲི་ཀྲི་སྟི་དེ 

ངའོ བ འད་ སུང་ ལ་བརྩེན་ བཀར་མཛད་པང་ གྲཌ། 

ཀྲི་ཁ ཀྱ་ཀ་བྱ་རྟེ་པ་དཀང་པ་ཊིཀི་ 

མྲེང་ ངཾ ། 
༠ 

ཀ་ཏ་ བྱ་བ། 
༤༥ ¬ ༢ རེ ˆ ཀུ ཅིད་མའི་མང་ང་། 

ཀཱིཌ་ཊ་ རལ་བའམ། ཟླེག་པ། 
ཀོ ཝཱ' ལཿ ཐུགས་རྗེ་ཅན། 

ཀྲི་བ 'ཤའི་གདང་ བེད་ཀི་ཡུལ་ཉིཾག་གི་མིང་། 
ཀྲེ་མ་ཇཛྔ་ ཨ་ཀ་ར། 
ཀྲེ་མ་ བྱ་གག། ཆུ་བྱ་སྐླ་བོ་ཉིག་དང་ 

ཨང་ཀོ ་མི་ཟེར་པའི་འབྲ་ཞིག 
ཀི་མེ'ཿ འབྲ་སྲིན། 
ཀྲི་ཡ་ ཀཱི་ཡཿ ཀི་ཨ་བྱ་བའི་རྱྱུད་པེཌ༔ 

ཀྲེ་ཡ་བ་ཏ། ཡས་འགྲས་པ། 
` ༦ རར ༤ ཀཱ' ཤོང་བ་ར་ ཨ་ཏི་ཤ་བལ་ཡུལ་རུད་ནས་ 
ཧེད་ཁ་ཐེབས་ དྭས་ྭབས་ 'ཏག་ཁུ་མེ་རྐེ་བོ་ཞིག༔ 



ཀྲི༩ང་སཱར 
༤ 

སྔ།༣ང་སཱར་ ཟླབཟཱར། ཀྲི་ཤ་ཊ་ཕུར་ཡང་ 
ན་པ་ལེ་ཇེང་བ་ཁ་ཤྭ་ 

ནག་པོ་ཁ་ཤིན་ཏུ་མཇེས་པ་ཞིག་སྟེ་གང་གི་ 

སྤགས་པས་བྱང་ཕེམས་རྒྱད་ཡ་སྐྱེ་བར་བེད་པས་ 

ཧིན་དྲ་དང་ནང་པའི་དྲང་སྲོང་རྟམས་ཀྱིས་སྟན་དྲ་ 

གིད་བུང་མཛད་མེལཿསེད། 

ལྲི ནག་པ། 

ཀྟེཏ་སཀ་ དུག་མ་ཧུང་། 

ཏི སར་ རི་དགས་ཀྲི་ཤའི་མིང་། 

ཀྲི་ ་པ་ བདུག་སྤེས། 

ཀྲིག་ ཟུར་ཆག། ཟི ཡྨ རྨེ 

ཀྲེག་ཀྲགས ནན་ཏན། ཧམ་ཀྲིག་ཀྲིག་གམ་ 

བྲིག་ཐྲིག་ཟེར་བའི་ཟླ་ལྟ་བྲ། 

ཀྲིག་གེ དང།པོང་ཏེ་ལྕགས་ཀྱི་མདའ་ 

ནི་ཀྲིག་གེ་བཟང་ནས། ཞེས” 

པ་ལྟ་བྲ། 

ཀྲཾག་གེ་ནར་རེ་འོང་བ བཀག་སྟི་ཝྔེམ་མེར་ 

འང་པ། 

ཀླིག་ ཆགས་མད་ པ་ མིང་ནམ་ལུགས་སྲོལ་མེད་ 

བ་དང་།  ཧེ་ཧྭ་ དགྲ་ཨེདྲ་ཤྲ། 

ཨང་ཧྱན་དུ་ཟག་པ་དི་ངིཌ་ཡ་ཀྲིག་ཆགས་མེད་པའི 
ཐུ་ཁུ་ཡད་ཟེར་བ། 

ཡཤིང་ཀང་ མཐདྲངའྲད་བ་ཕོ་དང་བཅར 

པའི་མཚོན་ཆ་ཞིག། 

ུ ཀི་ བག་སྐྱེ་ སྱིན་དང་སྐྱེ་མ་ལ་ཟེར། 

ཀེན་ ནད་ གླང་འཐྲབ་དང་གླ་གཟེར་ལ་ཟེར། 

)ཤ „23? ༣༦ ༣༠ ་ 
.^ི 

2ཟྲ )13; -ཟ ཤེ 9༩༧ ༼༣4 ཧྱ = 

3༡ པ། ' ༡: དབ ༩ 
ལྟག་མ། 

གཿཞ་ཐྲ 

རེན་སངས་ཧྐྱམ་འེད་ཕྲང་བའུཌ་ 
༤ 

དཔ་ཡོད་པའི་ཕཝ་ང་ཊ་ཕསིའི་ 

ཧྱལ་བོ་ཉི་་གི་སིང་། 
བྱམ་པ། བྱེད་པ། 

བགྱི་པ། བྱས། 
སྱྱ་མ། 
བྱེད་པ་བྱས་པ། 

བྱ་བ་བྱབ་པ། 

ཁ་བྱང་བ། 
*' འཆགས་པར་བྱམ། 

བྱམ་པ་བཟ་བ། དྲིན་ བཟ ་བ། 

མང་བྱང་བ། 

ཉཾ་ བ་པ། ཆོང་པ། 

གྲུང་མཁྲའ། མཐྲར་བྱེད། 

གཤེད་བྱེད། ྒ 

དགཔ་པ། 

མཚམས་དཅད། 
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༠༤ 

4¬ྲ༩་)¬) )ཟ; ༤ 

ཀོ ་ ¿# ཀ་ཀཿ་ 

རྣམ་གྲངས། ཀཾ མི་གྷ: སྲིན་པེ་བསེད། 
བྲེགས་པ། - ཀོ མི་ཛྔཾ' རྒ'ཀྐྱེ་གར། ྡ 

ཚི་མར། ཀཆ ལན་མོ་ཀོས། 

ཅེ་གོགས་ཀྱི་མམམས་ཀ། ཀོབ་་ དཀད་པ། 
རན་པ། ཀཡ་ མཆད་པ། ཕྱོད་ལམ། བྲ་བ། 
མཁས་པ། གྲོ་ག། ཤིང་ཐུན། ཀྲོ་ཡཱ་ ཐ་བ་ཙོལ་པ། བྲབ་བ། 
མཛད་པ། ཅི ཧ་ཨ 

བྱེད་པ་མ། ༡ ཆུ 

ཐང་བ། ཀྲོ་ཡཿས༔ བཀེན་པ། 
¦ བབ ༥ ཕཱ"་དེ" བཅེལ་ མ་བྱེད་ པ། 

བཅས་བའི་རྲམས། ྦ ངེ ུ ` ཀ རཀཱ་ རྨན་དྲག། 

ནཾ ལི་དྲ་འྷ་གད ཀཤ་ སྐེམ་པ། ཕྲ་མོ། ཆུང་ཆུང་། 
ཞེང་རམྫས་པ་ལྟ་བུ། ཀོ་ཤཿ སྐེ། སྐམས་པའེ་དན། 

མནརང་སེམས། དངས་ངན། སྤེབས་པ། 

སྙིང་ཇེ། བཙེ་བ། བཅེ་སེམས། ཀཱ ཤབ' པལ ་ 
སྨིན་བྱེད། ཀཱ ༩ བ་མང 
ཆན་གྲི། མཾ པ་ལུ + 9 
རྨ ཆེ ལཟ་ ( ཀ]ཤལ།ཀཿ རྐམ་པ། ཨ་རང་རའ་མང་། 

རྩཆ་རྔ་ཞྙན། །བཅེ་ལྡནུ། 3 ཤིན་ གར་གྱི་མཁན། 

བཅེ་བ་ཅན། ཀཱ་དིང་ དབི་སོང་། 
བར "༣ འཇ ལ་བ། 
1 ཀ།-༩ཀཀ་' མེབེད། རྨོཔ་འབས། 
ཁྲ་བ། ཀཿ མེ་ནམ་པ། ཞིང་ལས་པ། ` 



ཀློཔ 
ཀཊ་པ9ཿ ` ཞག་ཕོགས། 
ར་ལ སེ་ཀེ། ཞིང་ལས། 
ཀཱོཏི་ཀ་ ¦ བྲན་བཟའ། ྲ 

ཀཁ་ཝཁལཿ༔ བཕྱགས་སྙོང་པ། 

ཀི བལ ཅིང་མོས་པ། 

ཁཿ ཀི་བྱེད། 
ཀྲུ མེས་པ། 

ཛཿ པི་པི་ཡེང་། གནག་པ།ནག་བོ་ 
༧ 

ཊེས་ཏེ། ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་ 
་ བཅུའི་ བརྒྱད་ པའི་ རིང་ དང་། རམྱན་རས ་གཟིགས་ 

ཀྱི་སྱལ་པ་དབལ་ཡེགས་ྡན་ནག་པོར་ཡང་བཞྙེད། 
ཀཿ ° ཁྱབ་འཇུག ། 
ལྭོའ་ཀར་ གནག་པའི་ལས། 

བླ གུརུཿ ཨ་ག་ར་ཞག་པ། 

ལཾ ཁ་རང ནག་ཆུ 
པབཝཝཿ འབྲར་ནག་པེ་ཉེས་ཏེ། མ་ཨ. 
རི ར་ཛའི་མིང་། 

+ 

ལ་ཐ ` ཨ་ཐོ་ང། 

¦ ༠༣༡༠ ༧ནར༡ལ༨༧ 
བཀརངཇས་ ཟ ཡ་ 

+ ོ་ ་མཆེན་པ། ཉང་ཁྲིལ། 
ཁར མ་ ཱེ ་; བཀི°་པ། , 

ཀསཏ༔། /' ¦ གྲི་རིང་། 
གསང རལ་བ རེ 

ཉཾས་པ་སྟི། | 

ཀོ་ཧཾ་ན 

ཀ ཏ'” ཉོ་བ། ཉོམ་པ། དཅོང་པ། .2, 5 ཟ ཐུ 

ཛཿ མེད་པ། 
༄༅ ༄༅ ཟོ 

སང་ཀ ཀྲཉཿ ཇུང ཁུང ཡང་འཇྲད། 

ཀྲུང་ཀུང་སྒྲཊཅན' ཀྲང་ཀྲང་ཟྫ་སློགང་ཀྱི་ཡུལ་ 
ཏེ་དེར་སངས་ཧྱས་ནས་ཉབས 
ཆགས་པར་གགས། 

ཀུམ་པ། ཟར་ཅགས་པ། ཆག་ཀམ། 
ཀམ་པ” མཱ ར། ཤ་ལ་ཉེ་ས་སྦར་བ་ཏེ། 

གསོལ་ཀྲམས་ཞེམ་པ་ལྟ་བུ། 
དཀུམས་ཀུང་ཐྲད། ` 

ཀྲེ་༡ག་ ཁམང་ཕགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅིག་གི་ 
མེང་ | 

ཀྲེ་ནག” སྲེ་ཞག་དམ། དྲེག་ནག་སྟེ། 
སླ་ངའི་མངྲེལ་དང་ཁག་མའི་ 
ད་ དེག་རྟ་བྲ། 

ཀྲེ་པ་ བདྡ་རྙིང་སྟེ དཔལ་བ 
ཀ'” ཧྲེ ཁམ་ཀྱི་ཡུལ་རྙིག་རྟི་ཧྱེ་ངེ་ཡཇ་| 

ཌེམས་ འབྲེམང་ཀི ་བརྣལ་ འཾག་རྟི ་དཔེ་ 

ྦ ཆ་དང་ ཆོང་ཞེར་ ཕེཌ་ ཆགྷ་མྭུ ཁཱ 

ཟེ་ རྔ: ཨི ྦ ྦ 
ས་དན ཁྲོས ང། ཇྲད་མེད་6 ཧ་མེ་མོ 

ར་བུ་དང་། བད་སྐད་ཁྲེཾ་མོ་ 

ཡོ་ཧྒན་དྲུག་ཅའི ང་དབུ་པ་ཤིང་ 

གླང་ལེ་ཞི་ཆི སིང་། ཧྲཾ་ཞག་རྐད་རླ་ཨིརེ་ཐ་ཟེར།.. 
- 

རམ ངོ ༣ ཟའང་ 
་ ༤ འབ 7 , ༡ £ 

ཆེ ཁལ ཟར 2752 2 ངི ཤཱ ཆ་ར ` 2 
རྫས ི ཟླ་ཀཌཀཌ༈ཌ ཀཀ ྣ ྗྟྣྟྐྣྐྣྐྣྨྣྨྣ 



ཀྭ 

. གོར་མོ། སྲང་སེམས། བོད་སྐད་ 
བུ 

ཀོ 
ྦ ད་བླཾ་མོ་ཐེས་པ་སྟེ། ལོ་ཧྒན་ 

དྲུཀ་ཆུ་ནི་ཕོ་བརྐྱད་པ། ཤིང་འབྲུག་ལོ འི་མིང་། 
མཉཱ་ཅེ་ནནི་བརྡ་ལ། གྱ་ཤེན་ཟེར། 

ཀཀ ༢༥ ཀོ་ཤི་ དབོད། 
ཀློ ཏ་ ཕྲུག་བསྔལ་བས་བཤུམ་པ། 

ཀྐོག་ཀྲོག་ ཧ་བང་ཀོག་ཀྲོག་ཅེས་པའི་ 
སྐད། ཁོལ་ཁེལ། ཧོར་ཧོར། 

སྙམ་སོགས་ཀྲག་ཀྲོག་སློག་སླ་ལྟ་བྲ། 
འུར་འུང་ལྷེས་པ་ལྟ་བུའི་སླ། 

ལུཕ་དང་རྟ་བ་ཀྲཾང་ཀྲང་། སློབ་ 
མ་གཉིསྲ་ཀེས་མཐོང་བང་ཉ་ 

རོས་མུ་ཀྲོང་ཀྲིང་སྤལ་ཉྭས་པ། ཞེས་པ་རྟ་བྲ། 

ཀོང ཅེ གནའ་དུས་ཀྱི་རྒྱའི་ཡིག་རིགས་ 
ཀང་རྱེ་ཞུ པ་པ་འཁར་ཡིག་ 

_ ཨིན་པ་དང་། རག་གི་དྲངལ་ཏོང་ཅེ་ལའང་ང་། 
ཀོན་ཀོན་ མང་འཕྱང་ནས་ཡོད་པར་ཟེར། 

ཀོག་འུར་ 
ཀོང།ཀོང་ 

ཀོམ་པ་ ཁྲེམ་ཀྲམས་ཤིག་ལྟ་བྲ། 

ཀླ'་ཀླེ་ ཕྲེམ་གྱི་སྐད་དེ། ཏིག་ཏའི་ 
མིང་། 

ཀླ་ཀློ མྷ།། ཧཱིབང༔ བཱརྦཀྭ༔ 
དགེ་འགྲེལ་ཉི་མའི་་འད་ཟེར་ 

ཀླ་ཀློ་ནི་ཏུ་ང་"ཞེས་བ་ཧྱ་གར་གྱེ་ཧུབ་ 
ངས་མཆོ་བ རྒལ ་ཕན་ཕ་ངོལ་ ན་བྷ་ལག་ཁ་དང་། ངཱ 

ཡཔ། 
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མ་ཁ་དང་། མོ་ལ་ཏན་ཕོགས་ཀླ་ཀླེ་འི་ཡུལ་རྫོངས་ 
མང་དུ་ཡོད་ཅེང། དེ་དང་ཕྱི་རོལ་པ་དང་ནང་པ་” 

གང་གིའང་ལུགས་མི་འཇིན་པར་སྷ་མིན་དབང་བོ་ 
སོཌ་ལ་རམྐབྱས་འཇིན་ཅིང་། ཏན་པ་ཕྲང་ཅིའི་བློ་གྲེས་ 

དང་ཨརོ་ལ་ཕོཌ་ཀྱི་རྗེས་འབངས་པའི་ཁ་ཆེའི་རིཌ་ 

ཏེ། ཁོ་ངང་ཚོའི་མེ་རཌ་མིན་པ་གཞན་ཤྱིཕ་བསད 
བནི་ཤ་མི་ཟ་ཉིང་གོས་དཀར་པ་གྱེན་ནོ། །ཡང་རྒྱ་ 
གང་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྟད་ཧོང་སྟག་གཟིག་དང་ 
པང་སིག་པ་ཉེས་པའི་ཀླ་ཀླིའི་ཡུལ་ཡོད་ཅིང་དེ་ 

དག་རང་གི་མ་བག་མང་ལེན་པང་བྱེད་དེ་ཟེར། ༈ 

ཞཱེས་དང་།འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད་ྲག་རིང་མཐྲོང་ 
བྱེད་སྟོད་བཅད་ཀྲན་གསལ་ ལས། དུས་ཀྱི་འཁར་ 
ཝ འེ གྤྱད་ནས་བཤད་པའི་ཀླ་ཀློ་དང་། མདོ་སཱེ་ 
ནས་བཤད་པའི་ཀླ་ཀློ་དང་། རིག་བེད་ཀྱི་གཟུང 
ནས་བཤད་པའི་ཀླ་ཀླེ་སོགས་མི་འདྲ་བ་མང་པཕ་ 
ཨོད་པས་དབབེ་བ་མ་ཤེས་ན། ཀླ་ཀྲི་ཉེས་བཤད་ 
གཱའ་ངས་འཇིན་གྱ་མི་རྙེད་པས་ཁྱད་པར་ཅང་ཟད་ 
ཤེས་དགས་པ་ཡེན་ལ། དཔ་ཀི ་འཁང་ལ འི་རྒྱད་ 

ནཕ་གསུངས་པའི་ཀླ་ཀློ་ནི་གང་དྲ་གྱས་བཤད་ 
དྲ་བཤད་པའི་མྲ་ཕུལ་སཱན་ཏེ། དེ་ནི་ཀླ་གླེ་དང་ 
མུ་སྟེགས་ཀྱི་གཉི་མཐུན་པ་ཡིན་པར་ཕ༩ཊ་ ཆེན་བློ་ 
བཟང ཡེ་ཤེས་ཕོགས་ཀིས་གསུངས། མཚན་གྱའི་ 

ནི་པང་སིག་པ་དང་། ཧཱ་ར།ཱ་དང་། ་ཁྲཾེ་ 

དགཐང་དང་ ཧུ་ གར་ན་ཡོད་པའི་ མོ ་གལ་པ་ཁན། 

མ་ཡེ་ཏ། པེ་ཏ་པོགས་དང་། ཧྱ་ནག་ན་ 
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ཡོད་པའི་ཧྭས་ཧུས་ཕགས་ཡིན་ལ། མདེ་སྡེ་ནཔ 

གསུངས་པའི་ཀླ་ཀླི་ནི་དགེ་བ་དང་། རང་བ་དང་ 

_ མེ་རར་བ་དང་། མཆོད་པར་བྱ་བ་དང་མཆོད་པར་ 

བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། བརྫགས་པང་འཾས་པ་དང་ 

སྨད་པྲང་བྱ་བ་དང་། ཆོས་ངདང་ཆས་མ་ཡིན་པའི 

ཁྱད་པང་མི་འབྱེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཇིན་དགས་
པ 

ཡིན་ལ། དེའི་མཚན་གཞི་ནི། བོད་ཡུལྱའི་ཉེ་ 

པང་ཡོད་པའི་ཀློ་པ་ཁ་ཁ་དང་། ཧྱ་གར་དང་ 
ཉེ་སར་ཡོད་པའི་གྷ་རེ་དང་། རིགས་ལྡན་པའི་ 

པའི་ཆ་ནས་ཡོད་པ་ཁར་ཡུག་ཁ་སགཔ་དང་གཉན་ 

ཤང་གཅེང་བྲ་དང་། དུད་དེ་འགྲེ་བ་དང་། 

གླང་ཆེན་གྱི་སྟ་ཅན་དང་། - ཁྱི་མགཾ་ཅན་དང་། 

ཕྲ་མགོ་ཅན་དང་། ཁུམ་ཡ་བམ་ནག་པོ་རྐེས་པའི་ 
མེ་དང་། ཀང་གཅིག་པ་དང་། མི་ཆུང་ངའི་གླིང 

ཕ་མ་ཕོཀཔ་ཀྲི་དྲིན་ལན་གཞེལ་ 

བར་རྨེམས་ཏེ་གསོད་པ་དང་། ནང་ཕན་ཚན་ 
. བསད་དེ་ཟ་བ་ཕོགས་ཀྱང་མདོ་སྡེ་ནས་བཤད་པའི 

ཀླ་ཀློ ཡིན། རིག་བྱེད་ནས་བཤད་པའི་ཀླ་ཀློ་ནི་ 

རིགས་བཞི་པ་སོའི་ཆོས་ལུགས་དང་ཐ་སྙད་ས
ེགས་ 

མེད་པ་དང་། ཆ་དང་བྲམ་ཐེ་དང་། རི་ག བེད་ 

པོགས་ལ་མི་མོས་པ་དང་། བཟའ་བར་བ་བ་དང་། 

གི་མིང་དང་། 

བཟན་བར་མི་བ་བའི་ཁྱདཔར་མི་འབྱེད་ཅིང་། 

གཙང་མེ་མེད་པ་སོགས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེའ་མཚན་ 

གཞྟི་ནི་ར གས་ལྔན་པ་སྟེ། དེང་སང་ཧ་མེར་དྲ་བགས
 

པ་དང་། ཅི་ན་ཡ་ཏེ་ཧྒྱ་ནག་པ་དང་། ཧེང་པོཌ་ 

དང་། འགྲོ་ཝིང་པ་སོགས་དང་། གཉན་ཡང་ 

ཀླག་ཆེར 

རྒྱ་གར་གྱི་ཉེ་འཁར་ན་ཡོད་པའི་ཀསྡི་ངི་བ་དང་། 

ཨ་པ་པ་དང་། ཟངས་གླིང་དང་། ཨུ་རྒྱན་བ་ ། 

དང་། ཕུས ལ་སཱན་སེགས་ཀྱང་ཀླ་ཀློ་ཡིན། འགའ” 

ཧེག གི་ཡ་་ཡ་འཿ 'ནི་ཕག་གི་ཤ་མི་ཟ་བཞི་དམ་ 

ཆེག་དང་། དབང་པ འི་ཕྲག་པ་འབྲེག་པ་ཕེགས་ 

ཧི་བརྟལ་ཞུགས་ཅན་ཡིན་པས་ཀླ་ཀློ་མིན་ལ། ཁྱེས་ 

མེགས་གསུངས་པའོ། ། རཱ 

ཀླ་ཀླ'།ཁ་ ཟངས་ཟེང་དང་། 

ཀླ་ཀླི འ།ཁ། མེརྫ་མ་ཁ། གཟླི་རིའི་ཝུང་ 
པ་དང་། ཁ་ཆེ་ཟེང་བ་དང་། 

ཤེལ་ཕྲེང་དྲ། ཟངས་ཀྱི་མིང་དྲ་གསུངས། 
ཀླ'ཀླེ-འི་ཆོས་ ཤདཧྙསྨ། འཆེ་བ་ཆས་སྱ་མྨ་བྱཛ ` 

ཀྨླ འི*ཏིག'ཏ' མོན་གྱེ་ཏིག་ཏ། 

ཀྭ་ཀླི འི་སྨོས། རློག་པ། 

ཀླ་མ་ཐཿ་ ངཇལ་བ། དུབ་པ། 

ཀཱ'མཿ དྭུབ་པ། ཐང་ཆད་པ། 

ཀླག་ འདོན་པ། གསུང་རབ་ཀློག 
པང་བྱད་རྷ་བྲ། 

ཏབ་ཅོར་ ཀལཧལ། ཀླག་ཆེང་དང་། 

བབ་ཅེལ། ཅ་ཅེ། འཆལ་ 

བའམ། འཁབལ་བ། མུ ཅོར། མང་པོ་འང་པའམཿ 

དན་མེད་ཀི་འཆལ་གཏམ་ཉ་ཐ། 

ཀླག་ཅན་ སྐད་མཁྔོན་པོས་ཀྲ་ཅཾ་འདན་ ¦ 
བོ པ་ཕེགས་ལའ། ། 

ཀག་ཅོར་ཆེ་བ། ཅར་ཟླ་ཆེན་པོ། ཅ་ཅ་ཆེ་བ། 

དན་མེད་ཀྲ་ཅ འི་སླ་འདོན་བ༔ ཀ་ཀ རལ 
ཀླབ་ཆར 
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_ ཀླག་པ 

ཀླག་པཌ  དཔེ་ཆ་བོགས་ཀློག་པའི་མིང་ 
རྱ ཚཇུ་ཡན།- སམ ༤ 

འཐུག་པྲ་ིག་ཡའང་། 
གླགས་ སྔའིལ། རྐབས་འཆེལ་བ། 

གླགས།པར་བྲ། མའྲིབ། སྐབས་འཆོལ་བར་བྱ་བ། 

ཀསྤས་ལྟ་བ་ རྐབས་འཆོལ བའམ་དུས་ 

ཕྲུག་པ། 
གྲགས་མི།ཁུག་ ཀགས་མི་ཊེད་པ། 

=ཤེཤིའ་འར་རབསག། ཤི 
ཉི་ད་ཡ་ཀླགས་མི་སྙེད་དོ། } 
ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁྲད ཨཱདཱི། ཨུཇརི། འགཾ་དང། 

ཐཐ་ཧྲངྲ གང་དང་། སྟིང 

ཧེ། བླེ་གསལ་མགྲིན་ ཧྒྱན་ལས། ཀླད་ནི་གང་ྟེང་ 
པི་མིང་སྟེ་ཀླད་ཀྱི་དེན་དང་གཞུང་གི་དན་ཟེར་ 

བ་ྟ་བྲའཾ། །ཞཱེས་དང་། མག ་བའི་ནང་གི་བཅད་ 

.-.... ཧདྭམ་ཀླད་པ་ཡནང་འཇུག་སྟེ། གཅན་གཟན་སེང་ 
- ”གིའི་བྱ་གྲཿདེ། སྡེང་ཆགས་ཐམར་ཅད་ཀླད་ནས་” ྦ 

དཇེཔས། །ཤེས་དང་། ཡི་གེནི་ཀླད་ཀར་ཕེགས་ 
ཡའང་འཇུག་གི | ྦ 

”ཀླད་ཀེར་ ཡིག་མགོ དི་ཉེང་གི་ཐིག་སྒེ་ང 
སྒོར་ལའེ། | 

ཟད་ཧ་ ཡང་ཀླད་པབའི་ཕྱི་ཀེག་སྲབ་ 
པ པ་ཡད་པ་དེར་ཟེར། 

ྦ དྲ ་ཉིག་གམ་ ཁ་ཆུ་འབྱར བག་ 
མསྟ།ལུདྐེ་། ཀླད་པ་ལས་བབ” 

= 

བཀབ་པ་རྟ་བའི་ཉམས་ཤིག་ཡིཏ་ཏེ། 

ཀླད་པའི་ནས་པ 

ཆེ་ང་ཌེ་བ་ལ་བཱ་སྙམ་གསུང་། ཨང་། ཀླད་རྒྱས་ 

ཧེ་ཨྟརྟ་ ཏྟ བྲད་པ་ཡང་ཡིན་ལ་ཀླད་ཧྒྱམ་ཀང་ 

ཡེནྭ་པས་ མགོ་ ་བཾ འི 'ཀླད་ པའ། !ཉེས་ ཚ་བའི་ ཟེར 

འགྲེལ་ དུྭ་གསུངས་ པེ། ད 

ཞཱད་ ཐྲེ གུར་གྱི་ཀ་བ་གཉིས་ཀྱི་ངར་ 

ལ་ཡཾད་པའི་ངིང་ཚད་ལ་ཟེར། 

ཀླད།དེོན་ གང་མ། ,བྲོག་མ། དང་པོ། 

ཀྲད་པ མརྟག། མགཾ་པའི་བཅད། 

མཕཔང། 

ཀླད་པ་འགེམས་པ་ མགོ་བ་གཅག་ང་དང་ 

གཉན་ཕམ་དྲ་བརུག་པ། 

ཀླད་པ་ལྕེ་ཐེམ་པ་སམ་བྱེད་པ་ དཔེར་ན། 

བླ་གསར་དྭ་བཞར་པའི་ཆེ་ 

མགོ་འཁགས་པ་ན་ལག་པ་དྲན་མོ་མགོ་ལ་དལ་གྱི 
1 བས་ 

མཚམས་སུ་ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་རྐྱེད་པའི་རུང་ 
ཡད་པ་ཉམས་ངིམ་གྱིས་འདུས་ནས་མྱི་བོར་ཡཝ་ 
འབྲེ་བའི་རྟགས་ཨིན་གསུངར། ཉེས་ལམ་རིིམ་ 

བརྡ་བཀྲལ་ཉེང་མཁ་བརྔས་པ་ལས་སོ།] 

ཀླད་པ་ཆ་ཀ་མ་ ཀམ་པོ་ གླེ བུ་་ 

_ ཉིང་ཀླད་པ་དྲོད་ ལངས་པ་ ྦ 

རལ ཤྱར་ ཊཱེས ་གསུངསོ། བཱ 

རླད་ པའི་ ་རུས་༔ པ་ ཤེལ་ ་གང་ འཕྲེང་ ལྭས། : མེ་ 

. ཁླཾད་ ཀླངས་ ་འཇཾ མས་ ཆུ" སེར་་ ༤ 

འཇིབ་པ་དང་། དཱར་ཀླད་ལོ་ཡོན་འབྲས་ཡ་བྱགས་ 



པས་འཇིག །གཟཌ་མོ་ཊྱི་གུའི་ཀླད་པས་ཀླད་འཇཛག་ 

གཅོད། །དམ་དང་ཅངས་པའི་ཀླད་པས་མགོ་མ་གསོ།། 
ད་ཕ་ཕུག་ངེན་མཆེལ་ཀླད་རེ་ཙ་བྱེད། །ཏ་ཡལེའི་ཀླད 

པས་རླང་དུག་རཕྩིང་བབས་ཕེལ། །ཝ་ཀླད་ཅ་སྔེམ་ 

ཉ་ཀླད་མོ་ཆགས་སྐྱེད། །གཾ་བཾས་རྟག་སྐེམ་ར་ཀླད་ 
ཆུ་ཧྱུས'སོ། །ཁྱེ་ཤི་ཀླད་པས་ཕྱི་འགྲེབ་མིག་ལ་ཕན། 

ལུག་གི་ཀླད་པས་མག་འཁར་མཆོ་འཁྱམས་གསེ| | 
རི་དྭགས་འྲུ་གཙད་རི་བང་རྱྭ་གཟིང་འཇེམས། ] 

གང་རང་ཀླད་རལ་མན་བྲ་ལྟེ་འཁར་ཕན། །ཐེས་ 

_ གསུངས་ཏེ། སེམས ་ཅན་གང་ ཡང་རང་བའི་ཀླད་རལ 

གྱི་ས་མྨན་ནད་དང་བྱིས པ་ལྟེ་འཁར་ལ་ཕན།།ྭེསཾ།] 
ཀླད་སྦིས་  ཀླད་ཤཱན་ཡིན་ནམ་རྩམ། ཁེས་ 

བེ _ གསུངབ། པ 

ཀླད་མེད་ ཉམ་ཆུང་མ་ཡིན་པའི་འབྲེག་ 

ྦ འབྲེག་གམ། ཀླད་ཆུང་ཡང་ 
ཟེང། པ 

རེ བཿ ཆོ 

ཧ་ས བའའའས་ང 
ཐཾ བང་གྱི་ནང་ བསུད་ བཅད་ཀྱི་ 

ཟི 

.  ྒ་ 

ཀླད་བཟེ། ཀླད་བཟོ་ཕྱག་ཐྲེར་སྐབས་དང་ 
བསྡུན་པར་བྱ། ཉེས། ཕྱིའི་ 

རྱྱ་ཚད་དང་མཐུན་པར་བཀབ་པའི་དན། 

ཡླནཏཀ'་ སྒ་དང གཞུན་ཡ་སྨད་ 
ྦ འཆོལ་བ། 

ཀླན་ཀ" འཚོ༢་།བ་ ཧཾ ལྭ་བཞམ་ རད་ པའི་ བི 

སྷད་དམ་སྐྱེན་འཆོལ་བཞོ།། 

¿/ ཀླས་པ་ 

ཙད་པའི་གྱུའམ་སྩད་འཆོལ་ 
བའི་དན། ྦ 

ཉན་པ་དང་། ་བ་ངོག་གེས་ 
འག་པ་ལ་ཤ་ཀླན་པ་ཞེས་ཁ་ 

ཤ་ཡེན་ཡེན་པའི་དྲན། 5 
ཧན་པ་སོགས་ཀླན་པར་བྱ་བ། 
ཁླན་ཀ་ཐེད་པ། ཀླན་གྭ་ 
འདེབས་པ། སླར་ཀླན། 
རྐུང་བཏབ། 

ལྭ་བ། ཀཱལ སྣམ་བུ་འབུག 

པ་དང་། ངེ་ཝྡེ་ལའང་ཿ 

ལཱ་བ་འཐུག་པཾ། མག་ལ་དཀྲི་ 
ཧྱྱའི་རས་རིང་པའི་མིང་སྟེ་ 

ཀླན་ཀའི་ ཧུ 

མགཾ་རས་ལ་ཟེར། 

ལྭ་བ་འཐུག་པེའི་གོས། 

གྲལ་ བིཛནྡྷཾ། བརྱེངས་བ། 

བྱ་བརྩངས་པ། 

ཀླམ་ཕ། 

ཀལ་བ་ 

ལེང་གྲ་ཀལ་ཞིང་བྱསངས་པ། 

ཀང" མཐའ་ཡལ་ཏེ། ཨུཏྭ། ཨུན། 

འབྱམས་ཀླས། མཐྲའ་ཀླས༔ 

མྲབའ་ཨས། ཨནྟརཾ། 

མཐའ་ཡས་པ། ཨཿ ཨུཏྤ། 

ཀླིནྡ། རར བ་རུ འབྱམས་ ཀསོ། 

མྦ་འ ༡ །ས་པ་ལ་མྲཀའ་ཞམ་པང་ ཆེར་ཉིང རང་ ཾ  ཌཱ 

ཀྲ་པ་པ་ 

ཆག་ཅན་ན། 



ླི་ཅི་དོན་ 
+ ༽ ༄- 

ཀླ་ཅ་དོན་ ཕྲེས་ཧྱི་སྐད་དེ་ཤང་མངང་ཤྱི་ 
མང་ང་།། 

འི གྲི པ་ ངེ 

གླ་ཧཱ ཁླས་པ། རླབས་ཅན། 
༤ ༤ ° ~~ 
ཀླ།ཤ'ཏ་ ཉན་མངས་པརང་བྱམ་པ། 

ཀྤིང་མ་ པུལིན། མཆོ་དང་གཙང་པའི། 

ཉེ་འགྲམ། གླིང་མ་ཡང་ཟེར། 
༤ ༨༧ ༠ 

ཀླཏྤུ་ཀྐཀྭ་ གྲང་ཀྐྱང། 
' ཀླེ་བཿ ཙལ་ལམ་མཐུ་མེད། 
| ༤༢ ཟོ 

ཀླ་བ་ མ་ཉུང་། 

ཀླི ཉིན་མེངས། 
- གུ དད་འགྲ འི་ཆང་གཏགས་པ་ 
& 

ཞིག་སྟེ་སྟད་ཕྱའི་གཟུཌ་ལྟར་ 

མཇེས་ཤིང་ཡིད་དྲ་འཇ་བ་ཉིག་ལ་སྨད་སྦལ་དང་ 
3>་མོཾགས་ལས་བྱས་པ་ཉིིག"'ཡོད་ཅིང་། དེ་ལའང 

རྱྱ་མཆོ་དང་རྟེང་གྭ་དང་ཆྲ་མིག་ཕེགཔ་ལ་བནབ་ 

བ་མ་ཟད། . ས་ཞག་ན་ཀླུའི་གྲེང་ཁྱེར་རིན་པ་ 
ཆེ་དང་ཞོར་བུམ་གཏམས་ཤིང་མཇེས་པའི་གནས་ 

དང་། གླུ་རྔམས་དགའ་བའི་ཆེ་ན་འཇིག་ཏེན་ 
དུ་ཆར་ཆ་ལེགས་པ་དང་མི་དགའ་པའི་ཆེ་ན་མཇེ་ 

-དང་ཤཱ་བ་ཕེགས་ཀྱི་ནད་བཏང་བ་དང་། གཉན་ 
མང་རྦུལ་གྱི་གཟུགས་སུ་ཟྤལ་ནས་འཆེ་བ་བྱེད་པར 
གྲགས་པོ། །རྫིམ་ཀྱེ་ གྲངས་བཅྱུད་ ཀི་'མིང་དའང་།། 

ཟགླ་ཁུན་ཏུ་དགའ་ པའི་ཟླེས་གར་ དགའ་ 
བའི་ཐས་མཛད་པནི་ཟློས་གར 

ཧི་བསྟན་བཅ་ས་ཤིག་གི་མིང་། 

< ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད 

ཀླ་དཀར་ གཞཤའ་དཀར་གི་མེང་དུ་འཇུག། 
ཀླ་ཁང་ ཀླ་གནས་པའི་ཁང་པའམ། ཀླ 

རྤ ཁང་སྐེད་ཚལ་ཐུགས་སྤེ་ལས་ 
གཟིགས་སོ་ཞེམ་པའོ།། 

ཀླ་གླིང་ ནག་པོ་བ་རུ་ཅན་ ཕྲིག་སྲིན་ཏེ་ 
དེའི་རྭ་ཅ'གླང་གི་རྭ་ལྟར་ 
ཝན་ པའི་ དན་ ལ་ངརྔ་ ད། 

ཀླ་རྒལ་ ཧཱགརཛ། ཝུང་བཤགས་ནང་ 
༄ ༤ ཧ་དགུའི་ནང་ཚན་ཀླ་དབང་ 
རྒྱལ པོའམ། ཀླ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཟེང། 

ཀླུ”རྒྱལ་དཀར་པོ་ ཀྲ་ཧྒྱལ་དཀར་པཾ དྲང་རྐྱོང་ 
དང་། འཇིན་པ་ལག་མང་། 

ཀླ་རྒྱལ་མཐའ་ཡས་ མནརྟ་ ཧིན་དུའི་ཆས་ 

བུ ལྟར་ན་ཀླ་ཆེན་བརྱད་ 

ཀྱི་གྲས་ཤིག་ག།། 

ཀླ་རྒྱལ་རིག་ས་རྫ་ ཧྱལ་རིགར། རྗེ་རེགས། 
བྲམ་ཟེའི་རིཌ། དམངས་ངི་ཌ། 

གདོལ་བའི་ངེགས་ཏེ། སླང་གཏམ་ཅན་གྱི་སྦྲཝ་གྱི་ 

གྲངབྱེང་དྲ གནས་པའེ། ། 

ཀླ་སྒྱུབ་ ཐཱག་རྫུན། མགན་པོ་ཀླ་སྲབ། 
ཀླ" ་བ། ཊཱགཇི ཧིཀཱ། 
༄༅ ཇོ ལཱ 

ཀླ་ཆན བརྒད་ ཏཱ་མཁའ་ཡར་ཏེ། ཨནྟར། 

ཀླ་འཇོག་པེ་སྟེ། ཐཱགཏཁཀ། 

ཀླ་ཞེར་ཧྱས་ཏེ། ནཱགསུཀཱ། ཀྲ་དང་སྐྱོང་སྟེ། 

གླ་པདྨ་སྟེ། ཐཱག་པདྲ། ཀླུ་པ་དྲཆེན་པོ་སྟེ། ཐཱག་ 



ླ ཀླ་འཇོག་པེ་ “¿9 

མྲཧ་པདད། ཀླ་སྟབས་ལྡན་ཏེ། ཧཱག་བལཝཏ། 

ཤླྭ་རིགས་རྔན་ཏེ། ཀུའི ནའམ། ཀུལིཀ། 

ཀླུ་འཇག་པེ་ ཏཁྱཀ། ལླ་ཆེན་བཀྱད་ཁྲས། 

ཡང་། མབའ་ཡས་འཇག་པ་ 

སྟེབས་དཅ་དང་། །ངིགས་ལྡན་དུང་སྐྱང་ཞོར་ 
ཧྒྱས་བ། །པདྨ་ཆ་ཉ 'ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། །ཅེས་སོ། ། 

ལཱཿ གཏོར་ ཀླྭ་ལ་གཏང་བའི་གཏར་མ།། 

ཀླུ ཀློ་གཏོར་གྱི་རྫས་ དཀང་གསུམ། མངར་ 
གསུམ། འབྲས་ཆན། འཁུར་ 

།ཡང་ན། ཞེ་མ། མང། ཀ་ར། 
ཆུ་གཙང་ཞེས་པའེ། །ཞེཕ་གྲུབ་ཆེན་ 

ནར་གིཧ་དང་། མཟཡའི་ཐུབས་ཀྱེས་གསུངསོ། ། 

ཀླ "'མཐར་བྱེད། ༈ཱཱརྟཀཿ ཤེཏཤཱག། མཁའ་ 
ཝྲིང་སྟེ་བྱ་ཁུང་ལ་ཟེང། 

བ་རྣམས་པཾ། 

ཕྲང་རྩེ། 

ཀ་ཐབས་ ཀྲ་དབརང་པམ་སྟེང་དྲ་འོང་བ་ལ 
༄ དྲད 

ཀླེ་བྲེབས་ཟེང་ཞེས་སྣང་། ཕ 

ཐེབས། གཉན་ཐྲེབས་ཕགས་ཀྱང་ང་། ། 

ཡང་ན་ཁཀླ་ཝེང་། སྟ་ས་དང་ 
འབྲས་ཕྲུང་གི་བརང་ན་ཡོད་ 

པའི་སྐྱེ་ཚལ་ཀླ་ལྡིང་ཟེང་བའི་ས་གནས་ཤིག་ལ་ 

བརྗོད་པ་མ་ཟད་རི་བའི་རྩེ་མོནམ་ཟུང་ལ་ གནས་ 

འཆའ་བའི་སྤལ་ལ་ཟེར། 

ཀླ་དྭག' གྲུལ་བྲམ་ཟླ་བའི་ཧཱ་ཞཱ་ཅན། 

རོ དུག་ངན་ཐིག་གི་མིང་། 
ཀླ་དྲུག་ཅན' _ དུག་ཅན་ གྱི་ཀླ་འམ་རྦཡ། 

ཀློ ་དུག་ནག་པ་ སཱན་སྟང་རེའི་མིང་། 

་ཅིང་པ་ ཀླུ 

ཟེར། 

ཀླ་བདུད་དཀར་བེ 
ཀླ བདུད 'དཀར་ནག་ ཀླ་བདུད་རྡོ་རྗེ་ལ་ཟེར། 

ཀློ དངུད 0 3 ཡེའ་དཀར་ནག་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ 

ལས། ཀླུ་བདུད་རྡ རྗེས་ གཟའ 

ཀླུ་འབམ་གདོན་འཇ མས། །ཉེརས་པང་རང་བྱང་ 

དེེ་རྗེས། ཀླྭ་བདྲད་ཆུང་ངུས་སླངས་རྣམས་འཇམས། 

མེ་ཏཾག་དཀར་པཾས་ཁྲག་འཁུགས་སེལ། |གསུངཔོ༔ 
མིང། ཀྲུ་བདྲད་དཀང་ནག །ལེའ་དཀར་ནག་ 
ཟེ ར། རིགས་དཀར་གཉིས་སུ་གསུངས་སཕཾ། ནག་ 

པའི་འཁྲུངས་དཔེ་ནི། སྐེས་བྲ་ཀླ་བདྲད་རྡེ་ཇ 

འདི། །ཉིན་ན་མི་རྙེ་སྲིབ་ན་ཀྱེ། །ཕྲིབ་ཀྱི་ 
ཤིང་ཕྲན་གསེབ་ལས་སྐྱེ། །ཡོ་མ་དངུལ་ཤྱི མདེ 

ཞིབ་འདྲ། །ྡོཾང་བུ་སླུག་རིང་ལྷགས་རླད་འདྲ།༔ 

1 ིི་ །དྲི་ལ་བ་ 
འྲད་བ་ཐུར་དྭ་བུབ། །ཟེ་ ཿ 

འྲད། །ནང་མདག་ཀད་པའི་ཙ་རི་ཅན། །སཾམ” 

ན་གླང་ཆེན་དྲི་མ་བྲ། །བཅེར་ན་འ ༨་མའི་ཁཱ་བཿ 

འབབ། །ད ནི་ཁ་ཚ་བྐ།་ལ་བསིལ། །ཉས་པས་ 

ཀླ་ནད་པ་གདན་འཇམས། །ཉེས་པ་ལམརྐེ་བ་ 

དང་ཁ་དག་གིས་དམར་སེང་གཉིས་ཀྱང་འབྱང་༔ § 
རཾ ༢༦ པཾ།། 

ཀླ་བདུད་དཀར་ པོ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དཀར 

པོ་ལ་ཀཾ་ཉེ་དང་། ཀེ་ཧེ་ཨང་ 
འཁུངས་དཔེང། ལྭ་བ་འཇེམས་པའི་གོ་ 

ཉེ་བ། །མཐོ་ལས་མི་སླེ་དམའ་ལས་སྐེད། དམའ 

བའི་ཉིན་ལོག་དག་ལ་སྐྱེ། །ལོ་མ་གོང་འདྲ་མུ་ 

ཆང་ཅན།  ཁིཧོའ་ དྲཊ་དོག་ཐན་གཉན་ཞྐ 



ཀླ་བདུད་ནག་པ་ 

ཟྭ་ཅད་ན་ཉོ་འཛག་དྲི་མ་ངོ། །ང་མ་དང་མཚངས་ 
་མ་ཕན་ཡོན་ཡང་འདྲ་ལ་འཇམ་ཉྙིང་རྟེ། | 

ཐེས་གསུངས་པ།། 

གླ་བདུད་ནག་པོ་ ཨ་ཐྷཾཏ་ཡའང་འཇུག། 
གླ་མདུད། _ ཁཱའི་གནེད་པའི་ནད་དེ་ས་ 

གདན་དང་གྲམ་བྲར་ཡང་གྲཌ། 
ཀླ་གདན'འཇེམས་བྱེད་ རལ་པོ་སྨུག་པོ"ྟེ 

ྫ སླལ་རྣམས་བཅམ་པའི་གླ་རྩི་ 

ལ་ཟེར། 
གླུ་ལྡན་ _ འབབ་ཆུ། 

ཀླ་དེག་ ཧོར་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ཀྱ་རྟམས 
ཐ་ རང་གནས་སུ་ྡོག་གེ། 
ཀླ་རྙིངས་  གསྨཧཱཾ། ཧཱགསུཧུ། གླའམ་ 

བྲུལ་རྣམས་གནས་འཆའ་ངའི” 
རི་རྩེང་ཟེར། 

ཀླ་ན་བ” ཊཱ་ཉེའི་མིང་།, 

ཀླ་ནད་ ཐཱག་ངེག་རྟེ ་མཇེ་ནད་ལའང་ ་ 
ཟེར། 

ཀླ་བནས་ _ ཧུག་པྲཏ། ཀླུ་སྡེད་པའི་ 
གནས། ྦ 

ཀླུ་རྣམས་འདུལ་ངའི་དར་ཡ་ཀན་ ཀྲ་ 
„° „་བདྲད་དྡེ་ཇཱེ། ྦ 

ཀླ་བོད་ „_ མགོན་པོ་ཀྲུ་སླབ་ཀྱི་སློབ་མ་ 
==. >: >ཤཱིཾག་གི་མཚན། , ྦ 

བླ་བྱང་ _  „ .ཱགང་དི། སློབ་དཔོན་ཀླུའི 
_ 12: = ཧང་ཇུབ་ཏེ་ཁྲ་རླྲབ་ཀྱི་སློབ་མ། 

°° 

༡ 

ཞུ 

ཀླའི་སྐད་ ་ 

` ` ཀླ་དབང་གི་རྒལ་པོ་ པངས་ཧྱྱས་ཀླ་དདང་ 

པག་ཧུལ་པ། 

ཀླ་འབྱུམ། _ ཀླ་འབུམ་དཀར་ཞག ླ་གསུམ་ 
_  དང་། ཡུལ་ཉིག་གི་མིང་དང་། 

དགའ་ཝྲན་དང་འབྲས་རྤུངས་གཉེས་ཀྱི་ཁམས་ཚན་ ཟི བུ 

ཀྭ་འབུམ།ཁྲ་བ། པན་པོའི་ཆོས་ཁྱི་ཁྲོངས 
གཏོགས་ཏེ་ཀླའི་གཏོ་ཆོས་ལ་ཟེང་། 

ཀླ་མེ་ཁྲག་མིག་མ' རླ་གཅན་གྱི་་མ། 
ཀླེ་མེ་གུར་ཀུམ་ ཕྲི་ཡང་ཀྲའི་མིང་། 
ཀླུ་མེ་ །ཏིག་ནུ་'ཞེ་ཅན། རྨ་དང་སླང་པོ་ 

འཇམ་པའི་རྩ་སྨན་ཉིག་ལ་ཟེར། 

ཀླུ་མེས་ ཀླྭ་མེས་དབང་ཕྱག་གྲགས་ཏེ། 
བླ་མ་ཉིག་གི་མཚན། 

ཀླ” རྨན” ཀླྭ་ནད་འཇམས་བྱེད་ཀྱི་སྨན། 
ཀླ'་གཟུགས། ག་རྨའེ། 

ཀླའི་སྐད་ ཤཱགཊིཏ། ཧ་ནག་པ་གྲུ་ལབ་ 

_ སྒད་དམ་ཡང་ནྭ་ཕྱོང་ཐེད་ཁི་སྐད་ཡྟཏ་ཐཱཧམོ། 

ཆད་པས་ཀླའི་སྐད་དྲ་སྨྲ། ཞེས 
ཀླའི་སྐད་ཞེ་བཾད་ཀྱི་གཞུང་ཡུཌ་ལྟར་བྱས་ན་རྱྱ་གང་ 
བྱི་སྐད་ཡུལ་མེ་རང་བཉིན་པའི་སྙད་དེ་པྲ་ཀྲོ་ཏ་དང 
མཚུངས་པར་བད་རྫ་རབས་བས་བཞེད་གྲོལ་ཞདྲག། 
ཡང་ཀླུའི་སྐད་ནི་ཤཱག་བླ་ཤྭ་ནི་ཧྱ་མིའི་སྐད་དྲུ་- ° 
བཇེད་ཡུགས་འདུག་ཅིང་རྒྱ་ཞག་པ་ཀླྭ་ལས་ཆད་པས་ 
ཧཱགཀྲིཏ་ཁྱའི་སྐད་དྲ་རྨ་ཞེས་པ་དང་། བམྨོཏ་ 
སྭའི་སྐད་དང་། ཧཱགཏྤོཏ་ཡིད་དེན་ནི་སྷད:ཅན༡༨ 



ཀླའི་གེ་སང 

ཀཱའ་གེ་སར་ ཐུག་གེ་སར། 

ཀུའི་གྲང་ཁྱེར་ ཐཱག་ན་ག་རི། བླཾགལའི 

ཀྭའི་རྒལ་པ་མ་དོས་པ་ མ་དཱཾས་ཧྒྱ་མཆོར་ 

གནས་པའི་ཀླའི་རྒྱལ་པེ། 
ཀླའ་འཇིག་ རྟེན' ས་ འིག། ཤཱག་ལོཀ། ་ 
ཀླའ"ཉེ་ས་པ་གསུམ་སྐྱེན་གསུམ། མགོ་ལ་ཐེ 

.  ཚན་འབབ་པ་དང་། སྐེ་བ་ 

པོའི་ལུས་དང་ཉྷན་ཆིག་ཀྱན་ཏུ་མི་གནས་པ་དང་། 
ཧཱི་ཡུ་ལའའ འོང་ཞི་འཇི་ པ་འབྱང་ བ་ ྟ  གསུམོ།། 

ཀླའི'དུག་ བཅོམ ཀླ་དྲུག་ མེད་པར་བྱས་ པའ།། 

ཀླུའི་ བ།དེངས་ཀ་ ཀཱའི་མགོར་མླལ་བྱི་ 
མགོ་ ཁེབས་ བརྱྱན་པར་ ཟེར། 

བཤེས་སླིང་ལས། ཀླུ་མཆོག་རྟམས་ལ་མགཾ་བོ་ཇི་*ཿ 

གནས་པ། །དེ་ལས་བྱར་བའི་ 'ཕུག་བཛལ་ཇི་སྩེད་ 

པ། །ཉེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀླུ་ མཆོག་ ་ ལ་ 

གདྲེངས་ཀ་ བྱགད་དམ་ཝ་དང་གླ་དམན་པར་ 

གདུ 3 གསུམ་ མམ་ གཉི་པ་ བར་ མཆིས་ སོཾ། 

ཀླུའི་སྡེ བི ཊཱག་ཕེ་ ན། སངས་ རྒྱས་ཀིས་ བྱིན 

གྱི་ཕ་ །བླརབས་པའི་དགེ་སླང་.. 

ཀླྭའི་སྡེས་གི་ངེ་སིའི་ ཧྱལ་པོ་མི་ཡིན་ ད་དང་མཉམ་ 

'ཤེས་རབཀྱི་ཕ་ངོལ་དྲ་ཕྱིན་པ ་དང་ནང་ཆེས ་སྐར 

འྲའི་བ་དང་དིས་ལན་ མཛད་རེས་གནང་བ་མ་ཟད་ 

རྱལ་ པོ ཞནང་ པའི་ཆོས་ལ་ 'བཅུག་ པར་ མཛད་ པ།་ 
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གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅའི་ ་ནང་ཚན་གྱི་གཅག་ཡིན་ཞོ།] ཟུ 

མྨོབ་དཔོན་དེ ་ཉིད་ ནས་སིང་ལའེ་གླིའ དའ ཆོས་ 

སོགས་འཆད་པར་གྲགས། 

92 ཀླ་ཡི་དབང་པེ་ 

ཡེ 
ཡར ་དབང་ ཉུག” ཀླྭ་རྒྱལ་། 
ཀླུའི་ཟཱུལ་ པརྣག། ་ དུག་ ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ 

ཟླུལ་ཉིག་ ཡའ།། 
༨ རྔ ོ ཆོ 

ཀུའ་མང་ཅན”་ གླའ་རྒྱལ་པ་འད་སྲུང་ཁེས་བང་ 

དང་མིང་མཐུན་པའེ།། 
ཀླའི་མེ་ཏོག་ ཧཱག་གེ་པར། ྦ 

འི་སྨན་ _ ཐནི་དབངཉོང་དངལ་ལྙིང 
བཛྲའི་གསུང་དང་ལྕང་རྐྱ་རི་ཆྭ་ 

པ་ཆེའི་གསུང་རྟམས་སུ་མི་འདྲ་སྟ་ ་ཆོགས་ཡོད། | 

ཀླེ 'གཤད་གསུམ་ ཕྡིག་ སྲིར ཉེལ་ནག 

བྱང་ནག་སྟེ་གསུམ་མཾ།། 

ཀླུའི་ བཤེས་གཉེན་ ནང་པནི་གྲབ་ཐྲབ་ ཅིག 

ཀླའི་སྲིད་པ་ པ་འོག་མིང་། 

ཀླེ་ཡི་སྐད་  ཧཱགབྲཤཱ།, ཀླུའི་སྐད། 
ཀླུ"ཡེ་ འཁྲི་ཤིང་ ལོ་མའི་འྲྲི་ ཤིང་། ྦ 

ཀེ་ཡི་ལྩེ། ཐལ་དྲེབ་སྨན་ཏེ། །ཡེང་རྫོ 
སངས་འཐྲེ་ཤིང་། ཇྫོ་ཕངས་ 

མཐའ་ཡས། མྲབའ་ཨས་རྩ། བ་གང ་བསུང་་† 

མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཟེང། ྦ 

` ཀླུ་ཡེ་བདག་པེ་ ཆུ་ཐྷ། 

ཤླཱ་ ཡི་དབང་པོ་ ཀླི་རྒྱལ་པེ་དགའ་བོ་དང་༔ 
ཉི དགའ་དང འཇཾག་པོ་དངཉྔ 

ཟི ཞ་ཉེ ཉེའི་ མིང་ ་ཡདང་ 'ཟེར། 



ཀླུ་ཡི་གཙུག་གི་ནོར་བུའི་ཁུད་ལྔ 
ཡི་གཙུག་གི་ནར་བུའི་ཁུད་ལ རིན་ཐང 

མེད་པའི་བཟང་པ་དང་། གས་ 
ཆག་གི་སེན་མེད་པ་དང་། བཅཾས་མ་མེད་པས་རྣམ་ 

པར་དག་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ ཞི་གཙུག་ཧྱན་དྲ་ 
གྱར་པ་དང་། མ་འོག་མུན་ང་སེལ་བ་སྟེ་ལྔན། ། 

ཀླ་ཡཾ་གཞི་ པ་གྙའི། 
ཀྲ”ཤང་ སུནྩུག: ནགང་དྲེ་། ཤཱགཀུཏ། 

སྲུལརྔཏཀ། མིང་། བཐུམ་ཅན། 

་མྲཾ། རྙའི་འདབ། སྟའི་ལྕུག་མ། སེང་ 
ཀླུའི་མེ་ཏོག གེ་སང་དམང་པོ། ཀླ་ 

ར་པ་དང་། ཚད་ཝྡན་འདབ་མ། མེ་ཏོག་ 
ཕུང་། ཀླུ་མཚན། སོག་ལེ་སླིབ། ཤུན་པ་ 

་ཞཱིམ། ར་བ་མང་། པའི་ ཛམ་བུ་ཀ། དཱམིཇྤྲ་ཀ། 
"བསར་རྫས། རིན་ ཆེན་སྣ་ལྔ ལད སྨན་སྣ 

ཝ། དྲི་ཝྔ། བདྲད་རི་སྣ་ལྔ། 
ཤིང་སྣ་ལྔ་དང་བཅས པ་རྣམས་སོ། 

དི. གཙང་པེ། ཆུ་ཀླུང་སྟེ" 
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ཁེ ཆུ་བ་ཆེན་པོ་དང་། ནཌ་ཀླང་ 
ཚལ་མུགས་པ་དང་། ལ་ཀླུང་སྟེ་བྲང་གཤོངས་ཆེན་ 

` ཐཾ་དང་། ཆ་ཁ 

ྦ ཀླུང་པ” ཤ་མང་ ཤེལ་འཕྲེང་ལས། ལྔ་པ་ཀླུང་ 

ྦ གི་ཤ'མང་ནི། དེ་ཉིད་ཀྱིས། 

ཆོ ཆུང་གི་ནད་ལ་ཕན། །ཉེས་གསུངས། འཁྲུངས 

` དཔེར། ཁླིང་ སྐྱས་ཤ་ཆང་ དམང་ལ་ཁམ། །རེ་ནི་ 

ལན་ཚྭ བིལ་ལ་སྡུར། །ཏྲང་མ་སྨག་དང་ད་དྲིག་ 

@4 ཀྲང་ཚག 

ཕྨྱར། །འཁྲུ་བ་ཙད་ནས་གཅོད་པང་བྱེད། །ཅེས 
པ་ཀླང་ཤེད་དུ་བདེ་བཞི་ཐང་པོཌ་ཡས་རྐེ་བ་དམར་ 
ལ་ཁམ་པ་དེའེ། །ཞེས་གསུངས་སོ། 
ཏླུང་གྱིན་ གཙང་པ། དལ་འགྲོ། ད 

འི་ས ངོ , ཤཾ ཧོ ༩ རར 

ཀླུང་སྒག་ ང་ཡལསྐ་ཀྲས་ཐན་ཇ རྟགས 

སླེག་པ་སྟེ། ཤེལ་འཕྲེང་
ལས། 

ཞྔ ཀླང་སླིག་ཀེ་ཇི་ན། རྒེག་པ་ཀེ་ཇི ཞེས་བྱ་བ། 

ཁ་ཀླང་ས་ཤས་སྤང་ཡས་སྐྱེ
། ྦ 

ཞྲབ་འྲད་ཆེམ། །ལོ་མ་མློག་སྐྱ་དག་དང་འདྲ། ! 

ཕྲེང་པེ་ཐུང་ཡ་རིང་དདི་ཅེར། །མགོ་རོག་མེ་ཏོག 
དམང་རམ་སེར། །འྲབས་བ་ཉིག་ལ་རྫ་དཀར་ 

ཧྱེམ། །ནམ་པས་མ་གས་སླངས་པ་འ
དྲལ། ཆུ” 

སྐེམ་ཕྭོག་འབྲས་འགགས་པ་སེལ། །ཞེས་མེ་ཏོག་ 

དམང པའམ་ དཀར་ཕེང་མ་ངེས་པའོ།
 ཉིས་ 

གསུངས་པཾ། ། ཐྲོ 

ཀྱུང 

།ཅ་བ་དཀར་པོ་ 

རླུང་ར། བསེད་བདེ། དངང་ 

ཁྲང་། རླུང་རྟའི་དང་ལྕཾག |; 
ཀྲང་ཕགྲས་ ཡུང་པའི་མདར་ཨད་པའི་ 
་ ༡༨ ¬ 

ཤི བ་གང་མང་གཡག་སཕགས། 

་གྲ་ང་འབབ་པ་ ཆ་ལུང་འབབ་པ། གཅཙོང་པོ་ 

ཅི འབབ་པ། 

ཀང་མ་ ཆུ་མིགམ་ཆུ་བེ། གཙང་པ། 

ཀླང་ཆླས། ཐུང་ལ་གནབ་ཕྲའ་ཞ་གག་དང་®ཿ 
སིལ „ཛི 

ང་ཚག །དིར་གནས པའི 

གཡག ྦ ངཱ ( ངཱ 



ཀླུང་ཤ 
ཀླང་ཤེ་ ཤཱ་མང་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 
= ༢༨ ཟེ 

གཀླང།་ཤད་ འབབ་བུང་། 

གླང་དས་  ཕླང་རྒོག། སྨན་ཅ་ཞྙིག། 
ཀླངས་ འ་མྐྱེ་བའི་མའམ་ཉིང་ ཕ་ 

ཀླངས་མ་ཀླངས་ཟེང་བ་དང་། 

གླངས་སུ་སྐྱེ་ཞེབ་དང་། དཀར་མདངས་ཏཀྱི་ཀླངས་ 

ཕྱེས་པེ།། 
རསུའ་པ་ 

གྱེན་པ་སྟེ་གེས་ཀླབ
་པ། 

ནུ་བཱསནཐླཐ་ཅེས་ ཐབ ཆ་བ ་, 

_ གླངབས་ །མུདྨཱདམ། ཕྱ་པ་གྱིན་པའམ་ 
༢ 

གཡཌ་པ། གྱོན་པའི་རསླུལཆཆིག། 

ཀགླས་བཏགས་ ཞུབས་ནས་ཡར་འདེགས་པའི་ 

བས 
༢༧ ༤. 

ྦ འདས་ད་དང་འྲཐག་བའི་དན། 

ཀྲས་བོད་ ཧཱགཧཱཡ། བླུ་གླབ་ཀྱི 6 ལ་སླེབ 

ད དང་ཉན ཐས་ཤིག་གི་ཆཚན། 

ཀླེལ་ གཤེང་ཝན་ཏེ་རླིན་པ། 

གླེ -ཉེན་མོངས། སྔག་བརྔལ། 

ཡིས „ ཉའི་ཁེབས་དང་། གདན་དང་ 
_ _ མམ་ཆམས་ཡ་འཇུད། 

གྲོམ་ཀ། ཕོག་པ།་ 

ཐཱ ` ཀློག་གི'ཟླ་བ་དཔེན་ ༠ འདུ་ལ་བའི་སྐབས་ས་ 

སློབ་དཔེན།ལྔའི་ཨ་གྱཡ་གྱི་དཔེ 

ཆ་སློབ་པ་པོ། ། 

སྲོག་ཀ། ཆོགས་བཏོན་པའམ་འདྲས་ 
འཇེམ བྱས་ནཔ་ཀློག་པ། 

༢༠༠༧ 

གློག་གྲའི་གནས་ དགེན་གནཔ། 

ཀློང 

ཀློག་འདོན་ ཕཿ། རཏཏི། ཨཛཾ་ཏེ། 
ཀློཀ་པ་ཇག་ནས་འདོན་པ། 

ཏླིག་རྟང་ པཏའ། དཔེ་ཆ་ཕིགས་ཏང་ 

པར་ཀློག་པ། 

ཀློད'ཐོབ་ ཐང་སེམས་ཉཾག་གི མཚན། 
ཀླིག་པ་ ནི་ས། བླཀླག་བྱ། ཀློག་བྱེད།: 

བླ།ཌ་པར་བྱས། ཀླགས་པར་ 

བྱོས་དང་། ཀློགང་ཤིཿ'གམ་ཐྙེགར་ཤིབ།ཅེ ང་ 
པའི་དོན་ཅན། སློག་ང། དད 

ཀློག་པར་བྱེད་ ངྔ༡ཿ བྱིད་ འར་གངལ་བྱེད་ 

ཀྱི་ཆེག། 

ཀླེག་ པར་བྱེད་ དོ་ ཁཿ འདིའང་ ཤེད ལས། 

ཀླེག་བྲེད་ ཡག: ༨་དང་ལྕེ་དང་ངག་ 

པེ་།ས། 

ཀོབ་མ་ རྔའི སྤ་རོ ཐོག་གི་ 
མ་དཔེ། 

ཀློབ"'ཚུལ་གཞན་ བནུ: བྲཚཾཀཿ ཁྲོག་བྲབས་ 
གཞན་ལའ། ། 

ཀློག ་བཞིན་པ། ད་ཅྭ་ཐོག་ཞྱིནྲ་ཐོཧ་། 
ཀློགས 'ཤིག་ ཛཱ ་ཤིཿ སྟེ། གསུའ་ རབ་ 

བོ སྨེ ཆང་ ༡ ློཌ་ཤིག་ེས་པའི་བརླལ་ཆེག་ 

ཱ ཅུ 

ཀློག་ཤེས་པ། ཕལ་ཆེག་ཏེ། ཉེ་པར་ལྔགས་ 
ཁློག་གནང་ཆཁྱེན་པ། 

ཀློང་ ` ཆགཧ། བྲིསལ། ཨྭལཕཏ། 
` -_ ་ྷ 

བླ འཁི ས་ལ་བ 



ཀླང་འཁོར་ཅན 

དང་། ཀློང་ཡརས། ཆེས་ཀྱི་ཀློང་དང་། དབན 

ཁྲིང་དང་། ཇ་ཀླཾང་། ཉེར་པ་ལྟ་བྲ། 

ཀློང་འཁོར་ དཀིལ་འཁོར་དང་། ཆུ་འཁོར 
ཏེ། ཆུ་ཀྲུང་གི'དབུས་མུ་ ཆུ་ 

ཡིས་འཁར་བ། 
ཀློང འཁོར་ཅན། མཚོ་འཁོར་ལ་ཟེར་ཏེ་ ཆུའི 

འཁྱིལ་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་ འཁྱིར 

བའི་ད་ན་ནོ།། 

ཀློང་སྙོམ།  སྒོམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཏེ་ནང 
སེམས་སུ་ཐག་ཆད་པས་བརྙོམ 

བྱེདཀྱི་བྲལ་བཞཾ། ཞེས་གསུངས། 

ཀློང་ཆེན་ ཁླེང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ། སྟེ 
ཿ གསང་ཆེན་ཉིང་མ་བའི་སྲོག་ 

ཤང་ཌྟ་བཱའཾ། ཀླང་ཆེན་རྩིང་ཐྲག་ཅེས་པ་ ལྟ་བུ། 
ཀོང་དུ་གྱུར་ཕ་ ཨ་བ་བྷ་ཧྷ། ཟབ་དྲ་རང་ 

ཁའ བའམ།རང་ འདེད་ཀྱིས་རང་བ། 
རང་དབར་ཐབ་པའི་དྲན་དང་། ཤེས་བྱ་ཁང་དྲ་ 

ཅུད་པ། དབང་དུ་གྱར་པ། ཨོཾངས་སུ་ ་ཆུབ་ བཞམ 
སཾ འའ 
ཀློང་བརྡེལ།ཞིང རྦ་རླབས་ རཿ 
ཀླངཅེ་ ཛྫིགས་པ་ཆེན་པོལ། ཕེམས་ 

ཕྲི་དང་། ཀླེང་སྡེ་དང་| མན 
ཆ ཨཿ ོ་ཆབ་གས། ཀློང་རྡེ་ཉེས་པ་དེའ|| 

ཀླིང་མ་དཀྱེལ། ཀཀ ལྷོ"བཞི་ཧཱ་བ་ཤུགས་ | 
ཅུང་བ། ལྟེ ་བ་མི་ཡངས་བ། 

©=༤་ 

ཀླེང་ཡངས་ 
ཀླེངས་པ་ 

ཌྭ 
ཁོང་ཡངས་པ། 

ལུ་ཊི་ཏཿ རྙོག་མ་ལྟ་བ། 
དཀྲགས་པ་ལའང་ང་། 

ཁློང་རག་གྲྭ་ཁ་ཀློང་རག་ནི་བཾད་ ཀྱི་ཡུལ་ཞིག་གི་ 

ཀློན་པ་ 
མིང་། 
ཀློན་པ་པོ་ཟེར་བ། ཀླན་བ་ 

ཉམ་བཟཾ་མཁན། ཉམ་ལ་བཟོ 
བཅས་ཧབ་པ། ཛཱ 

ཤ་ཡ། ཁླཡ་ནག་པོ་སྟེ། མཁྲི་ས་ 
པ་ལུས་ལ་བྱེང་ནས་ཟ་འཁྲུག་ 

བྱེད། པགས་མདོག་རྫོ་ནག །སླ་དང་ཟླིན་མ་འབྱི་ 
ཞིང་ཤེད་མེད་ཤ་སྐམ་སེན་མོ་ནཀ་ཐྲིག་ཆགས་པ་ 
འིང་། ེས་གསུངས་པ་དེ་དང་། ཡང་། འགྱུར་ བ་ 
དང་མི་བཏན ་པ་ལའང་ | ་ 

ཁཿ 

ཁ་ཏ་ 

ཌཾ་ཏཿ 
ཁཏཔྲཏཿ 

ཁཾ ཟུ 

ཱ མཆིས 
ཁ་ ཏིག་ཿ གརཿ 
ཀླ་ཏི་ཡ་ 

སྲལ་བ། འགྱར་བ། 
མ་དང་། མ་བའི་མདོངས་ 
གླེ་འགྲམས། 

བཏུལ་ཁུགས། 

སྲིད་པ། 
རྱལ་ངེགས་ཀི་མིང་། 

བའི་རྩིང་པོ། 

རྒྱལ་རིགས། 

མ་ཀྐྱེས། 
སྦང་ཚི། 

བཀྲི ཕ་ནཔ། 

བཟོད་པ། 



ཊྱ་ཏ་ 
ཁཾ ཌཿ 
ཌ་་ན་ 
ཀྱ"ར'ྲབ 

ེ་ 
ཀྱ་ཏྟཱ་ཏུ་ 

ཀྱ་་ 

ཀྱ་ང་ཀ' 
ཀྱ་ཝཱཀར' 
ཤི 

ཌ་བྟཿ 
ཀད 
ཀླ་མ” 

ཌཾ་མ 
ཊ་ཝཱཿ 

ཌ་མྱ་ཌ་ 
ཌི་ན་ 
ཀཱ་མོཏ་ 

ཀ'མུདཿ 

ཀ་ལྭ་ 

ར་ར 
ཀ་རཿ་ 

1] 

བརྟག་དཀའ་བ། 

སྐབས། བསླད་ཏུ་མེད་པ། 

སྐ་ཅག། ཁོམ་པ། 

སློལ་མ། 

སྐ་ཅིག་འེད། 

སྐབས། 

ཉམ་པར་འབགྱར། ་ 
སྐད་ིག། ཟླ་འཾད 

དུམ་ཅཾག། 
རྐད་ཅེད། 
ཟླ་པཾ། 

ཁ་བྱི་བ། ཟླཾགས། སྦིད་པ། 

འཁྱུགས་པ། 

བརླྲཡ། 

འཇིལ་བ། བཏན་པ། བསྲན། 
ཟད་པ། 

ཧུས་པ། པ་གཉི། 
འུར་རྡཾ། 

རྐྱེན་ཐུབ། 

` བཟེད་ལྡན། 
བཟེད་ཡཔ། 

གྲངཕ། 

མྐེ་ཆེ། འབླ་ཞིག། 
གྱར་བ་ཆེར་བ་ཡཨིན། 

ཁཿ བགིས། འགྱང། ་མི་བཏན། 

འགྱུར་བྱེད། ྦ 

བངས་ཀྱི རྣམ་ 

༩) ཀ་རེ། ཀྱ་མེ དར 

བ་ར་ཀ་ཀ ལྲེ" ཉི་ཤིང་། 

9 ་ར་ན། མཚལ་གྱི་མིང་། 

རཾ ར་རྣམ་གསུ་མ་ ན་རཀླ་ར་ཏེ་བྱིས་དའི་ཆུ་ 
དང་། ཨྭཤྭ་ཀཱ་རསྟེ། རྟའྲི་ཆུ'* 

དང་། གི་བྭ་ཐ་ར་རྟི་བ་ལང་གི་ཆུ་དང་གསུན་མོ།1 

ཁམ ་སུ་ར་ ཤེལ་དང་རྟང་ཟིལ་དངོམ་རེ་ 

རེ་ཙམ་ལས་བད་ དྲ།ཞྱབང་མི༔ 
འགྱང ངཱ 

རརཀྟཿ ཧེང་རྟི་'ག། ཆཇོལ་བ། མེ་ 

ཏོག་ ཁ་འབྲས་ངའི་མིང་ |: 

༼ རཀ ཇྔཏ་ རྤལ་མིག་བྱེ་བ། 

ཀ་ར་ཇཾ། མྨ་སྱིས། 

ཌཏཾཿ ཁ་ཡོ་སྐྱར་བ། 

ར་ར གི་ས་འཇིན། སྣ་ཁྲིད། 
སར འདེད རྦུག་པ། ཆད་པ། 
ཁ་ཡཿ ཟ་བྱེད། 

ཌ་ཡཀ་ ཡེགས་རྱྱར་སྐད་དེ། བད་སྐད་་ 

༢ ཧའ པཾ ༨ ཏ། བཁཔ། ཅིམ་ཐ་བུམ་ 
ཅེ་ལ འི་ཐྲ་ཆ་མེ་རྟཐ ག་ལ འི་ཅིང་། ༩ཧྭ་ཅི་༩ཞིི 

རླད་དུ་པེང་ཡེན་ཟེང་རེ། ྦ ྲ 

ཌི འཕངས་པ། 
༨ 

ད་ཧ ༤༤ ༢ཁྒ་ཞཞཔ་ཞའ། དབེད་པ།ཆ 
© | ཁྲེ་གྲརྒ། :: 

ཀཱ'ཏཱཡུ་ ཆེ་ཟད། ། 

བ་མ་ :༧.ཕྱངཧྲ་ཏེ7, འཇ་ལ་དའི་ད་ན། 

༡༢༡༡ ལག 
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རཿ @`$ 

འཛག་པ། འཇིར། ཆ་ 

འཇིར་ལཱ། ྦ 
ལོག་གཡེམ་བྱས་པ། 

རྟོན་པོ། ྦ 
གཟུྱ་ཐླ དྲ་ཧཱ་ 
ཟད་པ་དང། པ། 

སྲབ་པ། 

ཉིང་། 

ལུས་ཀི་རྩ། 

བདང་བ། 

ཕྱེ'་མང་འབྲག། 

འདེ་དྭ་བེད། 
ཕྱང་བྲ། ཟས་མྱརང་པ་ལྟ་བྲ། 

ཆང་གེས་འཟི་བ། 

ཆྱ་དང་། ཤྲི་ཁརྩའི་མིང་སྟེ། 
བསེ་ཞྭཾ་ཨང་ཟེརང། ྦ 

འ་མ་ཅན་ཏེ། ལུག་མཉེ། 

ནཱ་ཤཱེ། 
འཕེན་པ་དང་། མང་དྲྭ་ཐོས 

པ། ལ་གོར། མགྱོག་ཁྱར། 
ར་རྟའི་མིང་། ལཾ 

_ གཞུ་གས་འཕྱབ། 
` ཟག་པ་ཟད་པ། 
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མནག་པ། སེམཔ་ནག་པོ༔ 

ཧུ་མ་བསྟན་པའི་མ་མ། 
ལེ་མ་ཅན། 

འ་མའི་ཧྱ་མཆོ ཞཾ།། 
པག ་ 
བྲ་ཅད་དམ། ཧབ་ཆི། 
ལྟོགས་པ། 

'རྔ་ནན༔ ཕྲིད་པ་མྐྱེད་བྱེད། 
མ་རངས་པ། 

ཀརྫ་ཀྭ་ངི། ཕྲན་ཆེགས་ 
ེན་པ། 
ཕྲན་ཆེགས། 

བཀིས་པ། 

ལྟཾགས་པ། 

བཀྲེས་པ་པོ 

འཁུགས་པ། 

འར 
བཡིགས་པ། 

བཀྲིན་པ། ཧུང་ངྲའམ༔༔ 
ཕྲན་ཆེགས་པེ།] 

སྐྱང་བྱེད། ཁུང་བུ༔ 

གླེང་བྱེད། 

ཡེད། = 
ེད་སྐྱང་སྟེ་མགོན་པོའི- ཁི འི བི་ 
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༧༢ @ ©» 

ཕྱི་ལ ༠ 

ཞྙིང་ཤེས། 
ཚ་བ་ཅན། 

གཅེང་བྲ། 

གཡེང་བ། 

གདསསུ། 
སོམས་ལས། གཡེལ་བ། 

_སྙིད་པ། བདེ་བ། བཟོད་པ། 

གཏུམ་པ། 

མོགས་པ། 

ཀུ་རེ། 
ཁྲམ་པ། 

ཆེཔ་མྱཀཾགས། 

པི་ལྤྲ་མྨཾ གས་མཁཏས་པ། 

ཕྱེ། རྩམ་ཕྱེ་ལྟ་ཐུ། 

བཏག་པ། 

ཁང་དྨོག་པ། 

དཀྲིང་བསྙེད། 
སྒ་སྒྲོགས། 
སྤངཔ་པ། 

དཀྲུག་བ། 
བསྒལ་བྲ། 

བརླམས་ཕྱིང། 

ནང་གསལ། 
་ཟང་མའི་རས། 

སྐ'ལྡན། 

@# 

› རྟ དུ་མར 

དཀའ་འགྲེལ 

ཀྱིས: ཀྱོད། 
ཁྱིས་ཐུ་ དཕེན་པ། 
ཀློཏོ་ བྱབ་ཐིན་སླང་ཡང་ཟེར་ཏེ། 

གྲཾེག་མཕ་བསགས་པའི་བླང་ 

ཙི་ཅུང་ཟད་སྐྱང་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 
ཀོམོ་ དུ་ཀྲ་མའི་'ཇས་པེ། ། 
དཀག་པ་ ཙྭ ་བླསསས་ནམ་གླ་མྲ་ 

གཟེར་བའི་ནད་། 
དཀན་ པྲསཏ། དལུ། ཀན་ཏེ། ཨ་ 

དད ྣ༼་ 
གཉང་ཟང་བྲ། བྱན་ཏ། དཀན་གཟར་པ་དང་།༔ 

བཟེད་པའི་དན་དའང་འཇུག་རྟི། ཡག་པ་བཀན་ 
ཟེང་བ་དང་ ། པོ་རྙིལ་ ལམ་པོ་ཤ་ ལའང་ འཇུག” ྦ 

སྟེ། དཀན་ནད་ཟེར་བ་ལྟ་བྲན། །དཀན་སྨ་གཏོ་ག། 
དཀའ་ ཀྲ་ར། དཀའ་ལས་ཁག་ 

པའམ། ཡས་སླ་པོ་མིན་པའི་ 

དེན ཏེ། གཾ་དཀའ་བ། བཀགྲོད་དཀའ་བ། སྤྲབ་དཀའ་ 
པ། བརྗད་ དཀའ་བ། བྱེད་དཀའ་བ། ངབཐ་དཱ་དཀའ་ 
བ། ཤིན་ཏཱ་དཀའ་བ། བསམ་དཀའ་བ་ཕོགས་དང་༔ 

དཀའ་ཐུབ་བྱས་པ། དཀའ་པ་ཕྱད་པབ། དཀན་ 
ཡས་ཧྱུབ་པ་ཕེགས།། ྭ ྦ 

།ག་པོ་ལཡས་ཀུང་ཁག་པོ། ་ 

དཀའ་རྐྱེབས་ ཆང་སྱིབས། 

ལའ ལྭ - ཏཏྟིཀཿ བདཱིཀ དཀའ་ 
གཉེད་ འཁྲེཡ་ དདམ། གནད 

དན་གསལ་བང་བེེད་པ། ཆིག་དོན་གོ ་དཀའ་ཁ: 
བཀཀ་པ་དང་། གྭོ་བདེ་བཱར་ བྱེད་ཐཱ། . 



ཟླཀང་བང 

དཀའ་བཅུ་ 
བར ཚེ ཐསཊ་ 

ངོ _ ཁྱིམ་ཐབས་སྤངས་པའ་མིང་ 

དང་༔ ་།བག་མྱངས་པའམ། ཁག་ཆམྱངས་རྒྱལ་ 

_ ཟུབ་པ། ཡུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་དཀའ་རྱད་ཕོགས། ། 
_ དཀའ་བུབ་ཀི་གནས་ ཏཔྲལན། ནཌ་གསེབ། 
དཀའ་ཐུབ་ཏི་དྲག་ འདེད་ཉ་དགའ་རབ་ 

_ དབང་ཕྱག། བོ 
དཀའ་ཟུབ་ཅན་ ཉ་དབང་ཕྱག་དང་། ཉིན་ 

ཅོ མོངས་པ་ལའང་། སང་སླིས་. 

` ཧོ མྤུ་ཅན།, དིའི་ མྷསྟ པ། འབྱངང་པོའི་རལ་པ་ 
རམམ: ཟེར་ དི དི ྒ ཱ 

དྷ་ཀའ་ཐུབ་གནས་ ནགས་ ཚལ། དཀའ་ང་མྱིད་ 
ཿཱ བུ བཞི་གྲོགས། ་ 

རཀའ་ཟུབ་ སྐེད་པ་ རི་ཏི། དྲང་ཕྲོང་དང་། 
༡:༨༤ ༠3 རཆ £ ༡ དཀའ།་ཟུབས་དྲག་བྲ། 

དཀའ་བུབ་ཟླ་བ་ ཧོར་ཟླ།ང་པེ་སྟེ། ལེགས་ 
- སྱང་གྱི་བརྡ་ཝལ།  མགྷ། 

གདན་གཉིའི་རུྱད་ནས།. མོཧིཏ། ཉེས་པ་ཏེ། 
གཏི་ཕུག་ཟླ་བ། ཉི་མ་རགས་པར་བུམ་པའི”་ 

ཆིམ་དྲ་ཕྱིད་པ་ཞེས་དང་། མཧ་ཅེ་ནའི་སྐད་ 
དུ་ལུང་ཡལ། 

ཆཚེར་བ་དང་། ཱ 

ཟ་ར་བ། : ` རྐར་རྩིས་ པའི '་དགུན་རླ་བྲ་ཆུང་ 

དྭང་]“ “་འབྱང ་ཙིས་པའི་ དཔྱིད་བྲ་འབྲུག་ཟླ་བ། 
ཌྩིནྭ་འབྲེལ་ཿ རྒམ་ ཤེས་ ཟླ་ ་བ། སྐར་ མ་ མཐཟ་པར་ རྨ 

དཤཀྲཚྫ། རབ།འབྱམས་པ་པོཌ། 

གསུངས་པ་དང་། 

ཆེན་པོ་ཧར་གྱི་སྐད་དྲ་བྱི་ཡོལ* 
 དུས་འཁར་དང་ཤཧར་གྱི་'དཔྱིད 

དཀའ་བ་རྒུན་མཱི་ཆད་པ 

ཟླ་བ། མངན་བརོད་དུ་ཆེ་འཕྲལ་ཟླ་སོགས་མུ་” 

ཀི་ཟླ་བ་འདིའི་ཆེས་ནས་ལོ་འག འཇིན་པ་དང་། 

འདི་ལ་དགེ་བའ་དཀའ་རྱད་བཟཟས་བརྗད་ཕགས་ 
འགྱར་སྟཾདས་ཆེ་སྟེ། མདོ་མྱང་འདས་དང་། ལུང་ 
བསིལ་བུ་ལས། དགེ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི ་འགྱར"*་ 

དྭ་གསུང་ས་སཾ།། ྦ 
དཀའ་ུབ་སེར་པོ་ བུརང་གུམ། ྦ 
དཀའ་བུབ་གྲསལ་ ཏཔཿ༔པཀཤ། དཀའ་ངལ་ 

གསལ་བ། 

དཀའ་སྤྱད་ ཐུག་རས་བམ་རྡེ་རས་ལ་ཟེར། 
དཀའ་བ་ བག་པཤམ་འདོ་ལ་ཐུ། 
དཀའ་བ་ ཧུན་ མི་ ཆད་ པ་ ཕན་གཞད་བྱེད་པའི་ 

ཀྐྱེན་ཡོན་ལ་མེངས་པའི་བྱན་་ 
པས་ནི་འཕྲལ་དྭ་དགྲ་ལ་གཞོད་ལན་བྱས་པས་རང" 

ཉིད་ཕངས་ཤིང་སྲན་དཀའ་པའི་སྔུག་བརྫལ་ རྤྱན་མིཿ 

འཆད་པར་འདྲོང་པར་འགྱར་ཏེ། དཔེརང་ན། སྲོག" 

ཆགཔ་བྱ་རེག་དང་ཐག་པ་གཉིས་ཕན་ཚན་རྫོན་གྱི་ 
འཁན་འཇལ་བའི་བསམ་པས་ དུམ་ཏག།ཏུ་འཐབ་པར་ 

བརྟེན་ནས་སྔག་བརྫལ་བའི་ཕྱེད་ཚུལ་ལ་ལྟོས། ` 

དེ་ཡང་རོན་བ་ཐམས་ཅེད་ཚོཌ་ནས་5ལ་པོ་ རཿ 
བསྐེ་བའི་གཾས་བས་པ་ན། འགའ་ཞུག་ན་རེ། བདག་ 
ཅག་ཉིན་མོ་རང་རང གིས་མཐྲང་ ཡང་མཚན་མོ་མི༤་ 
མཐོང་བས་མཚན་ དྲས་ཀྱོང་མཁན་ཉིག་དགཾས་པྲང་ ོ 
འདྲག །དེས་ ན་འུག་པ་ འདི་ གཟི་བརྗིད་ དང་མཐབ་ ྲ ་ 

ཟག་ ཆེ་ 'ཐིང་ མཚན མོ "རིག ་པས་ 'ནཾ། འདེ་ རང་ ̀བདགཉ༢ 

བེད་དང་རྒྱ་ནག་ཕོག་པོ་སོགས་ 

༢ ་ 
ཤྲུ 



གཏཀའ་ཆད 

ཅག་གི་ཧྒྱལ་ཕོང་བསྐེས་ན་འདྲད་ཟེང། བྱ་ངོག་ 
ན་ངེ། རྒྱལ་པོ་བྱ་བ་གོང་དྲ་ཁུང་ཞས་གཉན་ལ་ 
ངམ་རྒྱ་ཊི་།།དཀོས་པ་ལ་འདི་ཉིན་མོ་ལོང་ཉིང་ 

གཞན་གྱི་དོན་དྲ་འབྲད་མི་ཐུབ་ཅིང་། བི་ཡའི་ 
མག་་ལ་མེག་སེར་བ། མི་རྩན་པའི་སླ་འབྱིན་པ། 
འདི་མ་ཁཱས་པའི་གནས་སྐབསུའང་བཉིན་མི་ཕུག་ 
པ་འདི་ལྟ་བུ་སུས་རྒྱལ་པོར་བཀྲང་ཟེར་བས། བྱ་ 

རྟམས་ཉིས་པདེན་པ་ཟེར་ནས་སོ་པོར་བྱེས་ཕེ། | 
དེང་ཅུག་པས་ཁ་བོ་ཧལ་པོ་བྱེད་རྐྱ་ལ་བྱ་ངེག་ 

༠༤6༨. ༨ ༤༠༣ ༢༩ ༨༩༧ 

པབཀྲ་>༧་ཤས་པ་འདས་མང་པའ 'ནང་དུ་ཀྐྱེན་མཚང 

འབྱས་ཤཾང་སྨ་ཕབ་ཟེང་ནས། ཤིན་ཧདཱ་རྩིང་ན་སྟེ" 

ཕན་ཚན་འགྲས་པར་གྱུང་བས་རྟག་ཏུ་འབྲབ་པར་ 

བྱེད་དྭ། །ེས་ཟེང་རཾ། ཞེས་དགེ་ཕྡན་ཡེགས་བཤད་ 
ཀི འབྲེལ་ པར་གསུངས་ མཱཾ ། 

དཀའ་མེད་ ཡས་སླ་པཾ། 

དཀའ་མོ་གདའ་ ཁག་པ་འདུག ། 
དཀའ་ཆགས་ ཁག་ཆེ་བ། གནད་ཆེ། 
དཀའ་རྫོག་ ཨ་ཝ ཉ་མོ་ཡ་མ 
དཀའ་ཟློག་བླ་མ་ ངི་བཾ་གངས་ཅན། 
དཀའ་རླག་མ་ གེར། དབང་ཕྱག་གི་བཙུན་མོ 

ལྱ་མོ་ཨུ་མའི་མེང་རྟེ། དབང 

ཕྱག་གི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་གེགས་བྱས་པས་པ། ། 
དཀའ་ལས་ ཀཏ། ཁག་པ འི་ལས་ཀ་དང་། 

སྔུག'་བརྫལ་ཅན་ཧི་ལས་ ཀནི་ 

མིང་། 

དཀ་ལས་ ཁག པོ ཟླ་མཉེལ་པོ། 

© 

དཀར་ཁྲོམ་མེ 

་; དཀར་ཁྲོམ་མེ 

དཀའ་ལས་ཆ་བ་ ཝུག་ཆེ་བ། ཁག་པོ། 
དཀའ་སཔེ་བ། ཁག་སེ་བ། 

དཀར་ དགང་བྱའང་ཐྲཾབ་བོ། །ཟུང” 
དྭ་དཀར་པབའི་བྱ་བ་དང་། ་ཱ 

ཡོགས་སུ་བསལ་བའི་དན། ཆེ་ག་གྲོགས་དང་སླང་ཞན༔ཿ 
དཀར་གྱཾ། དཀར་ཁང་། དཀར་ཁུང་། དཀར་ 
ཁྱུག །དཀར་ཁྲིག །དཀར་གོང་། དཀར་རྒྱ། དཀར་ 
ཆག །དཀང་ཆུང་། དཀར་རིང་། དཀར་བཅག [ 

དཀར་ཕིག་སེགས་མང་ང་། 

ཁ་དོག་ཝའི་ནང་ཚན་དཀར་ 
པོ འེ་མིང་སྟེ། ཆིག་གྲེགས་དང་ 

དཀར་པོ་ 

སྦྱར་ན། དཀར་རྐྱ། རྫཾ་དཀར། ཟིང་དཀར། ཁྲང 
གཤིས་ རཱ་གས་ ལ་འཇུག ། 

དཀརྦ་ཧུག་ ་བྱཧ་ཆྷཱིག | 
དཀར་སྐྱ" བུ པཱ རི། པཱཌ ར། དགཀར་ 

ཛཾན་འདྲེས་པའི་མདག | 
དཀར་ཁུང་ སྐང་ཁུང་། ཁང་པའི་ཟྒེ་ཁུང་་ 
དཀར་འཁྱིལ་ལེ་བ། དཀར་འ དིལ་ཟུམ་མེ་བ། 
དཀར་ཁྲ་མན་ གཟིའི་རིཌ་ཤིག་གམ། ཁྲ་མན 

ཨང་ཟེར། ཁྲ་མན་གཟའ་ནད7 

འབྱང་པཾའི་གད་ན་ཀྲན་ཐུབ །ཅེས་ཕོགས་ འོག་ཏུ 
གསལ། པཿ གག 

དཀར་ ཁྲིགས་ འཾད་ཟེར་ དཀར་ཐ་འྲབ་པ་ 
ལཾ ་ཟེར། 

དཀར་བྲཀ་ བཀེ། ཟོ 
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རཱ་དཀང་གོང་སྟེ་མཁང་གོང་ 

ཞང་ཟེར། ཤེཝ་ཕྲེང་ལས། 

དཀར་གང་སྲིན་འདོན་གདོན་ 

།ཉེས་བཐར། རང་བང་བས། 

གསུངས་པ་ལ། 

་དཀར་གོང་ 

ཟསླད་དྲག་ལ་ཕན། 
དཀར་གོང་སྲིན་ཅན་སོསྲིན་རེ། 

མང་། དཀར་གང་། མཁར་གོང་། ཨ་དཀར་ 
གུན་རྡེ། རྡོའི་ཕྱག་རྡར། དུག་པ་ཚང་གཅད། ཁྱངས་ནེ། ཕྱག་ན་རྡཾརྗེས་ཐངས་དཀར་དང་འདེ་ 

གཉིས་གྲངག་པ་འདྲལ་ཕྱིར་ཛནྡྲ་གླིང་དྲ་ཐུན་དྲ་ ་འཐར་བ་དང་། མ་འངས་པའི་དོན་དྲ་ཚངས་པས་ 
ཛོ་གཞན་2ྱིདཀྱིལ་དྲ་སྤས་སེགས་བཤད་ཁུངས་ 
གའ་ཟུང་ཡོད་ཉང་བཞུག 

སིན་མེད་གཉིས། སྲིན་ཅན་རྫེ་ལ་མཁྲེགས་ཤིང་ འོད་དང་ཝན་པ་འབྲབ་ཕྲིན་ཕོང་བའི་ཤུལ་ལྟ་བྲའི། 

ཟ་ག་གསེང་ཡོད་པའ། །སྲིན་མེད་ནི། དཀར་ ལ་ 
དྭངས་པ་ལུག་ཆེལ་འདྲ་བདོ། །གང་ཡང་སྨད་ 

མེད་ལ་དྭངས་པ་དགཾས། ཅོང་ཉི་ངན་རིགས་ 
དྭང་མ་ནོང་བ་གལ་ཆེ། 

ཧགས་ནི། 
བཅག་པས་ཅོང་ཞྱི་བེ་ལྟར་འཇུ། དན་བའོ།  ཞདི་ཝ་ཡ་གང་ཆལ་ནས་ལོལ་གོ་ 
འཆོས་པ་ལ་དཀར་ཡོལ་ཟེར་བའི་དན་ནོ། ཞེས་ 
གསུངས་སོ། །འགའ་ཉིག་གིས་མེ་རྡེ་ཨང་ཟེར་ངེ།། 
དཀར་རྒྱ་ དཀར་སྐྱའི་དོན་དྲ་ཟེར། 
དཀར་རྒྱན་ - ཉལ་ཟས་གཏར་མ་ཕེགས་ཀྱི་ 

_ སར་ཀྱི་ཧྱན་ལྟ་བུ། 

དཀར་གང་མི་ 

།རིཌ་སྲིན་ཅན་དང་ 

ཟླ ཧེ 
ད་ཡང་ མི་ན ར་བའ་ 

པོལ་མར་ཚོས་པར་བྲསེགས་ལ་ཆུང་ 

༡༩༠༩ 

”དཀར་ཆག་ 

དཀ ར།ཤག་ 

དཀར་ཐིག 

དཀར་བཅད་གསུམ་ འབྲི་ལུག་བ་གསུམ་གྱི་ 

འོ་མ་འདུས་པའི་ཁ། མང། 
ཐྲ'ཡིག། ཐུབྱཏྟན། ཐུ་ཨབྟར།: 

དཀར་ཆབ་ཆབ། དཀར་ཆེམ་ཆེམ། འོད་ཟེང་ 

དཀར་ཆེམ་མེ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

དཀར་ཆུང་ལྷ་།ཁང་ འདི་ནི'མཏྲའ་འདྲལ་གྱི་ 

གཙུག་ལག་ཁང་སི་མེན་སྙ་ 

དཀར་ཆུང་ཉ་ཁང་ང་། | 

དག་བ ` ཨེད 
གསུམ་ཕེགས་ཁྱི་ཟས་མཔ། ། 

དཀར་འཇམ་ཡུ་བ། དང་དཀར་རིལ་པོ་གཅིག། 

གོས་ཆེན་ཡུག་གཅིག ། 

དཀར་བའི་ཉེ་བ། རང་དང་བློ་ 

དཀང་བའི་ཉེ་བ། དགའ་ཉེ། 

དཀར་རྟིང་ཆ་དམ་ _ ཁམམས་རི་བོ་ཆེ་དང་ 

ཉེ་བའི་མ་གནས་ཤིག་ལ་ཟེར། 

དཀར་ཐྲག་གཡོན་ཆ་འདྲིགས་ 

རག་མ་རེར་འླབ་ཟེར་བ། 
འདི་གཞྭ་ཐག་ལེཌ་པར་ཟེར། 

དགེ་བའི་བྲིག་པ་ཞེལ་འདེཔས 

སམ། ཁ་འདེབས། ཡང་ན། ་ 

གཉི་རྫེ་ཞག་ལྟ་བྲ་ཉིག་ལ་དཀར་པོ་གྲ་བརྙིའམ་ 
རྒར་རྒེར་ཉིག་ཡོད་པ་ཡའང་ཟེང། ཨང་དཀར་ 

ཐྲིག་ཧྱབ་པ་ནི་བོད་ལ་རྟེན་འབྲེལ་དང་མཛད་ 
ཆེན་ལེགས་ཏི་སྐབས་སུ་རང་གི་ཁང་པའི་སྒོ་མདུན་ 

བའ་སས་གཟུམ་ གཡེན་ དྭ་ དཀར་ཆ དཀར་ བ
ོས་ 

ཇྱི 

དཀར་ཆོས་ 

དཀར་ཉེ 

དཀར་ཐེག་ 



དཁའ་ཐས་་ ༡༠༧ 

བྲཀ་ཤིབ་ཏགས་བརྱད་དང་གཡུང་དྲང་ཕོགས་ཀྱི་ 
ར་མོ་འཐེན་པར་ཟེར། 
་དཀར་དངས་ དཀར་པོ། ཨྫཛན། 

དཀར་དོ་ གོང་གི་རིན་ཐང་མཉམ་པའི་ 
དཀར་དྲོ་བྱ། ཁཱེས་6ཱ་དང་ 
འེ་མ་ཚ་པོང་ཟེར། 

ད། ར་འད་ལ་ ཛ་ཨི་ཁུ་འདྲཏཝ་ཛད་ 
པ་པ། 

དཀར་ལྡན། གོ་ངི། སྙ་མོ་ཨུ་མང་ཟེར། 

་དཀར་རྩམ། ཤཏེཿ དཀར་པ། 
དཀར་པོ། ཐག་ མིཏ། ཤུབྷ། ཤེཏ། 

ཧོར ཐན། ཧཱཾ་ཧཾ། 
ཤུཀྲ། བཚཀ། ཞྱེས་པཾསློ་ཏའེ་བརྡ་དང་། ཡང་། 
ཤུཅཾ། ཤུཀླ། ཇུབལ། །ཨཝྲད་ཏ། ཨམཛྱན། གུཊ། 

བཟོ་ཏ། དྲངལ་གྱི་མིང་དང་། དགེ་བ་དང་། 

གཟའ་པ་ཕ་སངས་དང་། པ་མངས་ཀྱང་འཐད། 
ལོ་ཧན་དྲུག་ཅའི་གསུམ་བ་ས་སྦལ་ལོའི་མིང་སྟེ། 

ཡེགས་རྐྱང་སྐད་དྲ་ཤུཀླ་དང་། ཧྱྱ་ནག་སྙད་དྲ་ 
གྱི་ཟི་ཟེར། བལ་ཞཱིག་ལའང་འཇུག་སྟེ། བླེ་ཕན་ 
གགའ་སྙེད་ ལས། དཀར་པེ་ད ཟི མཁོ་ ༣༣༨༠ ཁྱད་ 

དཀར ་པ་ ༣ སགས་གསུངས། 

དཀར་ མོ་ ཆེག ་ཐུབ་ གང་ག་ཆུང་གི་མིང་དང་། 

ཨབྤཁའི་མིང་\ ཨབྷཾ་ཡེས་ 

ཚླ་མཚན་གཙོད། །ཅེས་དང་། མདྲང་ཙེ་དཀར་པེ་ 
® ཤེབ་ཁྲེཉ8ས གཞང་པེ་མིཏ་ཐེས་ཨི། ད་ཧ ¬ ཅི:༠=---- 2» "=¬ ཚིའི” 

༢༄༢༅ 

དཀར་པོ་རྡོ་མཆོག 

པ་མདུང་ཙེ་སྟི། སྲ་མཁྲེགས་ཙ སྲེ་མ་ཅེ་ཕྲ་བཅག 
ན་ཧརྒྱ་ཁབ་གཤིགས་པ་ལྟར་རྙིག་ཅིང་རྟེ་ཆཇ ད

ོང་ 

ཛན་པ། ཆེ་ལ་སྣ་ངརིང་བ། ཁ་དོག་དཀང་ལ་ཆང་ལ་ 

རས་ཡོད་པའོ། །ཞེས་དང་། དཀར་པོ་ཚིག་ཐུབ་ 

དུག་སྔུད་གཉན་སྲིན་འཇེམག། །ེས་པ་དུག་སྔད་ 

གསོད་རྤང་སྐབར་གོང་གི་ཀཁ་ཡག་ཡེན་བཞིན་ 

གཏོང་བ་དང་། གཉན་ཕྲིན་སྐབས་སྔང་བཤད་འཇངས་ 

ཐང་ཕྲེམ་ཆེ་བ་ཕྲ་ཏ་གཏོང་བ་ཡིན་ལ། 
ཆིག་རུབ 

ཅེས་པས་ཆེག་རྒྱུག་ཡས་སྔུད་སྱོར་གྱི་གྲགས་ལ་མ་ 

ྟ་པ། །ཞེས་གསུངས་པོ། །དྲང་བོམ་དཀར་མཾ་ 
གོད་པ འི་མིང་དྭའང་འཇུག་གི ད 

སྱན་རང་གཟིགས་ཀྱི་ 

ཐཟཅབ་དྲང་ ཆ༠ ས་ 

གཟིགས་ཀིི་སྙིང་པོ འནི་གྲཟངས་དང་། 
སྙེདེ་རྔའི་ 

གྲུཟངས། དན་ཡོད་བཅག་པའི་གཟུངས་དང་། 

གུན་དཱ་བཟང་པེའི་གཟུངས་དང་། རསྡིག་སླིབ་ཀྲན 
འཇེམས་ཏེེ་དྲུག་གོ། | 

དཀར་པོ་དེ་མཆེག། གངས་ཐྲིག་མ་རེ་ད་ཉ་དེ་ 
ཚབ་དུ་ཇང་བ ཉིག་གི་མིང་ 

སྟེ། ཤེལ་འཕྲེང་ལས། དེ་ཡང་མ་རྟེད་ན། པའི་ 

:# ་གཏི ང་ན་ས་ དམ་དུམ་འབྱབང་པའི་ རཾ ° དཀ £ པོ མོ ་ 

ཅོང་ལྟ་བྲ་ཟོས་ན་ཕོ་མི་ཕེག་པ་ཆུང་འདལ་ཞ་ལ་ 

དང་མི ་འ དྲེས་ བ། བསྲེགས ་ནས་ཆུར་རམྔཇསཔ་༠ 'ཡྱ 

ལྟར་འགྲོ་བས་མིར་སྟ་ཁྭེ་དང་། དཀར་པེ་དྡེ 
མཆོག་ཟེར་བ་དེས་ཚབ་ཐེད་པར་འདུག་ག། | 

ྦ ཞྟེས་གསུངམ་ ཕཾ།། 



དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཆར་བ 

དཀར་པོ་རྨམ་པར་༢ཆད་ བཿ སྨན དཤ། ] 

དཀར་པོ་རྣམ་པར་མཐོང་བའི་ས། ཤཀ། 

ྦ _ ལྭདརཏཱ། ཉན་ཐྲས་ཐྲེག་བྲའི* 

ས་བྱྱད་ཀྱི་ ཡ་གྱལ་ཞིག་ཤི་མིང་། རྒྱས་པ་ནི་* 
མཚན་ཉིད་ཡིག་ཆ་ལ་གསལ་ལོ། ཆོ ྦ 

དཀར་པོ་འབར་ ཤྭ ཏད ཕློན་ མེ་གསལ་ ཞྱིང, 

ཱ འཐྲན་ པཾ ལའཾ།། 

དཀར་པོ་ཐྲལ་རྒྱབ་ དྭེ་སྨན་ཏེ། ཤེལ་ཕྲེང་ 

ཡས། ད་དཀར་པ་རྔམ་འབུག 

པ་ཙམ་ལས་དྲ་པས་ཝྲ་མ་ཇི་ལྟ་བའཞ། །འདི་ལ་ 

མོ་སལ་ཡོད་སྐད་ཙམ་ལས་འདེ་འྲད་ཉེས་ཇ་སྤོད་ 
མེད་པ་ཉྟེཤ་བེ་རྫོན་དུ་བཤད་ཀྱང་། གླ་ཅ་འཀྲེལ་ 
དྭ་མ་བཤད་པས་ཕུས་གླེངས་མ་བྲོས་པོ། | 

གསུངས་སོ །འདིའི་དབིབས་རྫ་མ་ཇི་ལྟ་བཞ། | 
ཞེས་པ་ནི། ཕོ་སྦལ་ཇི་ལྟ་བ་བཉིན་འདྲའོ། ། 
དཀར་པོ་ཡར་འདྲེན་ སྲ་ཡག་ཙ་བ། རི་ཤ 

སྒེའ་སྒ་དར། 
= རར བྲུ གྲས 

དཀར་པ འ་།བསྐལ་བ། སྲངས་ཧྱས་འཇེཚརྟ་ཏེཆྭ 
ད་འབྱང་བ་དང་། དམ་པའི་ 

ཆེཕ་པེཌ་ ག་ས་ས ལ་ཟེར། བསྟལ་པ་བཟང་བཔོ། 

དཀར་པ འི་མདོག་ཞཱན། དངས། དངྷ་ 
ལདའྲང་འྲ་ངག། 

དཀར་སྐྱད་ ཕྱོད་ཡམ་ཁག་པོ་དང་། ཁྱེ་ 
བྲུ ˆ དྭཏྲ་དང་ བ་ཕོགས་ཀྱི་སྣེད་ 

ལྟ་བྲ་ལཞང་འཇུག། 

།ཁྱེས་ 

.7°2 

དཀར་ཤེགས་མཐའ་ 

ཆཐབ་བའའང་ཟཞྲིད 
ང བླ་མ ༣ ྱལི་ /ེ རཾ ན་འཚ པོར ན་རེ་རྲེག  ‰ `£ °; པེ 

ཟེ = ༢ `. = སྤ× ྣཨྣཨ༩ྤྣ༨༩༢ 

དམ་པོ 

དཀར་སྤོ་ དཀར་ཟས་ཏེ། འ 'ཞོ་ཕོགས་ཀྱ ཟས 

དཀར་ཕགས། བང་པའི་དཀར་ཕིབས། 

དཀར་ཕིགས་ཆེན་མོང་ག ་རིང་་ 

མེང་གེའི་ཁ། .ཞེས་པཕ་སྟེ་ཁང་པའི་ མདའ་གཡབ་ 
དཀར་ཤེགས་ ཤྭཀཔཊ། ཟླ་བ་ཡར་ངོ་དང་། 

དགེ་བཞི་ཕྱེཌ་དང་། མཐུན" 

པའི་ཕྱོགས། 
ཆེ་པ་བཅོ་ཝ། 

དཀར་2ཾགས་དང་པོ། ཆེས་གཅིག། 
དཀར་ཉྱོགས་རྩ་བ་ ཆེས་གཅིག། 
དཀར་ཤྱེགས་ ཆེགས་ གུམ་ བཅ་ཝའི་མིང་། 

དཀར་ཤྱཾགས་ཀྱི་ལྷ་ ཆེཾས་བཉིན་བྱེད་བའི་ 

ྦ རཾ ་་ 

སྟན་པོཌ པོཌ་ཤྱེ ད་བནི་ ཕྱར་ ཟ 

དཀར་བ། ཨབདན། ཕིཏ།། ་ཤླཀྲ། ཁ 
_ * དག་ལྔའི་ནང་ ཡེ ནས་དཀར 

པོ། 

དང་འ ཆ་བ 'བོ་ཨརྫན་ ཨི་མིང་། 

དཀར་མེ་ ཤེད་ པ་ རང ་ཡ་ནག་ ཉེས་ པ་ཡོད་ 

བཉིན་དྲ་མནའ་སྐྱེལ ་བསམ་ པྱ། 
ཁར་འ  ལོ་གསར་དང་ཏེན་འབྲེལ་, 

རྐབས་སུ་བག་ཕྱེ་ ཡམ་པཟོབ་ 

པཞི་ཁ་བཟས་ཏེ་ དཀར་ག ཐ་བ་དང་། ` 



: དཀར་མིན 

།ཨམིཏ། ཤམལ། ནག་པོ་དང། 

བདེན་མིན་དང་། ཀྱོག་ཀྱོག 
དང་། སྡིག་ལས་ཕོགས།། 

སོ མན་ ཅན་ ཤཤིདནཿ ཟིང་འཁུགས་དང་ 

དཀར་མེན་ ་ 

ཁྲིམས་མེད། 

དཀར་མིན་བུ་ དྭག། ཚངས་པའི་བ་དང་ཇེང་ 

_ འཁྲྱུགས་དང་། ཚྭལ་མིན། 

དཀར་མེན་ལོ་ འགྲོ" ཀླ། ་ 
 རདྭ་ཀར་མེ། ཆོས་མེའམ། མཆད་མེ། རྨོན 

རར 3 མེ་དང་། མར་མེ་སྤར་དྭས་་ 

ཆུང་དང་འབྲ་སྲིན་ཕེགས་དགག་བྱེད་སློམ་ལྟ་བུ་ 

ཁིག་ཡའང་ཟེར། 

དཀར ་མེད་ མ'་ གནོད་ ཕྱིན མོའི་གཅོ་མོ། 
༢༧༠༥ 

3 ་ | ལཾ སེཧཱ། ཤེཏཱི། ཤེད 

ཐ་མོ་དྲང་ག་དང་། ཡང་ལུག 

ཤྭ་ཡག་ ང ་གཅིགམ་བཞཅི་གླིང་གཅིག་ལ་ཟེར་ཉིང་། 

དཀར་མོ་ལག་གཡབ་དཀར་ཤ།ལག་པ་གཅག ། 

ཡུག་གི་དཀར་མོ་ལག་པས་གཅེས། ཞེས་པ ཉབ 
༤༨ 

༡༠༣ 

དཀར་ མ་མཁར་ ཤུབས་ ཟིན ་ཏིག། 

དཔགེར་ མོ་མ། ་ཉ་མོ་ཨཱ་མ། 

་ དམར་རྐྱ། 

ཟླ་ཀར་ཙི་ ༥ དཀར་ཅི། དུ་ཀཁུལ། 

རདྭཀར་ཙིས་ སྐར་ཅིས་ཏེ། རྒྱ་གར་ནས་་ 

་ ལཿ ཟེ དར་ བའི འི་ཚི་པ་ ལ་ 'དཀར་ ྦ 

ཚཙ རོང 

ཛཿ ་ ལས་ཧིདགེདནི་ ལམ་དང་། ' 

དཀར་ཅེར་བ་ ཏི་བ་གོན་ཅུ་ཨ་དགང་ཅེད་ 
ལོ ཅེས ཧེ ་ནི་ དཀང་ 

ཉིང་ བྲཀ་བས་ འཇ་པ་ པང ་ཟེར། 

དཀར་ ཆེམ་མེ་ རང་ ་དཀར་ ངམ། དཀར་པོ་ 

ལས་ག ༨ རུ ཆེམ་མེ་བ། 

དཀར་འཇིན། ནཱ་མའི་མིང་། ¡འདེད་ པའི་ 

མྱི་ཕ་བུམ། ཕང་ཆིནེ་ མཚན་ 

མ། འེ་མ་འཇིན། ལཾ 'སླེས་ཟེར་པ་ ་རྣརས་ སྤོ 

དཀར་ མཇས 
[མང་ཁཏུའ "ཧི

 གྲ 

གི་མེང་། 

དཀར་མཛོད་ སྨན་ཆེ: དྲ་ཡད་ཡཱ་ཟེངར། 

དཀར་ཟལ་ དཀར་ཁྲ་་བ། 
དཀར་ཟས་ ཊཱ་ཕྱར་མང་ལ་ཟེར། . 

དཀར་འོད་ སྲིན་བ་མེ་ཁྱེར། 
དཀར་གཡོེང་ ཁྲིམས་ལ་ཉིབ་ཆ་བྱེད་པ། ཆོོ 

དཀར་ཡོལ་ ཀཱཛ་ཁ ངི། ཤཱཏྭ་ཏཱཆཾ་ སྟོད་ 
དེ་དཀར་ཡལ། དཀར་ཨོལ་ 

གྱི་བུམ་པ་དང་ཇ ་དཀར་ལྟ་བྲ། 

དཀར་བཡའ་ ཉེ་དཀར། 

༽ཅོ་སཱརམ། པ་དཀར་རྡེ'6། 

དགན་རུ་ 

དཀར་ ལམ་ གྱིས་བཏང་ ང། དཀརང་ཆ་ གབལ་ ཿ 

ྲ -བར་བྱས་པ།- ་ཨང་ ད་ཀར་ 

དགེའི་ ་ 

དྲར པ་ ཞེས པའི་ གཙང སྐད།: | 

བུ ཉག་'ནམ་ནི་མི་ བུ 



དཀང་ལམ་ ་ ༡༠༤ 9 

དཀར་ལས་ དགེ་བ་དང་། ནག་ཡྲས་ནི་ བཉེན་བྱ་ཐེས་པ་ལྟ་བ་དང་། ཡང་ན་དྲི་མི་ཕྲིམ་། ༤ 
མི་དགེ་ནི་ལས། པ་ལནང་འཇུག་སྟེ། ཇི་ལྟར་མནམ་ན་རབ་དཀྱ”་ 

དཀར་སངས ་ དཀར་སེང་ངེ་བ། དཀར་པོ ཐིཾང་། ཉེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཨང་ཆིག་ཟྦྱང་ན། 

མ།ང་ཀུར་། ` དགྐར་ཡོ་ག་ དྱཀྭ་ལྩི། དྲཀ་མཉི། དྭཀ་བཏོལ། ཀུ་ནདྷ། 
དཀརང་བརས་ལྟ་བྲ། དཀྲ་ཟུམ་ཟེང་བ་ཕོགས་མང་ཁ་་། 

དཀར་སེང་ངེ་བ་ རྐྱ་ཐེམ་མེ་བ། དཀང་སངས། དཀུ་སྐབས་ གསུས་པའམ་ཝ་བའི་ཨིང་དང་ 
དཀར་སླེད་ རལ བརོབ པྟ་ཟུར་དཔྱི་མྨིག | 

དཀར་པབ་ཡང་བའི་འད་ཅན་ ཅོང་ཅི། དྭཀུ་སབས་ཕྱིན་པ་ སྟ་ཟུང་ར་སྟེད་སྐབས་ 
དཀར་གསལ ཁའང་པའིམན་ནག་ཕེལ་བའི་ མཛོན་པ། ྦ 

སྒེའ་ཁུང་དང་དད་ཕོགས་ལ་ དཀུ་མཉེ་ ཨཱ་སན། སྟན། དྲི་ལ་ཕྱི་དང་།ཿ 

འཇུག །ཤཱུ་ཅི། པཉརཀོ། ལག་པས་པཌ་པ་ཕགས་མཉེད་ 

དཀར་ཅྱིང་གསལ་བཞི་དོན་། དཀར་གསལ་ཡང་ཆོ་ པཞམ་མཉེ་བ་སྔྟ་བ། 
རྡན་པ་ལྟ་བྲ། དྭཀ་བརྟེན། སྟ་ཟུར་བཏེག་པ། ` རྒྱ་ཆ 

དཀར་གསུམ་ ཊཱ་དང་། ཞེ་མ་དང་། མཞང་ _ དགཀུ་ལྟོ་ དཀྲྭ་ལྟེ་བྱེད་པང། གཞོ་རྒྱ་ 

བར་མ ཟེད་ཆ སང་ས 
དཀར་རྷག་གེ་ _ དཀང་གསལ་བཞཉིན་པ་ཐེ། མགཾ་སྟར་བ། ཐབས་བེད་བ། 

_ ཟླ་འད་དང་གདང་པ་ཕེགས་ དཀུ་ཏེ་ ཤེཊཿ། ཐག་རྟེ་དང་། མཉེ་ 
ྦ _ གསལ་ལེར་མའང་བ། ཐ་དང་། ཐག་པ། དཔེ་ 

དྭག་ ཀྱ ཕུས་ཏི་སྟ་ཟང། ཧ་དྲི་དཀྲ་སྟེ་ཝ་དྲི་སྟོམ་སྟེ་དང་| མིག་ཆུའམ་མཆི ¦ 
 ་དྱི་མགོའི་གང་ཙམ་ཅིབ་མ་ མ་དྲའུ་སེ་ཡིག་ཆ་ཟག་སྟེ་ཟེང་བ་སྷ་བ། ་ 

ཐུའ་ངྲའི་ཐད། ཅེས་དར།།  སྟ་ཟུར་གྱི་དྱི་* དཀུ་བ རླཏི། པཏི། དྲི་མ་སྟེ། དྷི་ 

མཤཾ་དི་མིའ་ཟེང་བ་དང་། ཨང་། གཟམ་ཁིག7 མེ་ཞིམ་པའམ། དི་ངབ་ཚ་བ་ 
གཟ་ཀྲོན་བ་ སྭགས་ ཟེར་བ་ དར་། མཆཅི་ཨ'དཀ་བ ་ཝ་དྲི་མ་དཀྲ་ཟེར། སློག་ ཅོང་ཤིང་ཀན་ ཕོགས་ཀི་ 

དང། དྲི་ཨ' དཀྲ་བ་ཕོགས་ལའང་འཇུག་ཐྟེ། བློ དྭེ་མ་ལྟ་བྲ། 

གསམ མཐྲིན་ཧྱན་ལས།  དྭཀྱཾ་ནི' ལུམཀྱེ ་སྟ་ཟུར་ _ ཧྭཀུ་ཐ་རྣམ་ཌྔ་ ཅོང་། སླིག་པ། རྒྱ་ སློག། 

ཧེ་དྲི་མཉོ་ལ་འཟུག་བ་དབེང་ན། དལ་ཐཱ་དཀར་ ར་ཐོ ཤིད་ཀུན་ལྡཞ།( ¦ ” 



དཀུ་སྦོམ 
དཀ་ཐམ་ གསུས་པ་ཆེ་བ། གྲེད་པ་ཆེ་པ། 

དཀུ་མ་རྙོངས་ ་ཨཟཀ། མ་ལུགས་པའི་དན། 
དཀུ་ཟུམ་ ཀུཁྙི། ལྟོ་བ་ཟུམ་པོ། གྲཾད 

པ་སྒེར་སླིར། 

དཀུ'་ཟུམ་པ། སྐེད་པ་ཟུམ་པོ། 
དཀར་བཏྟེན་པ་ ས་ཟུར་ལག་པས་འདེཌ་པ་སེ། 

དྲེལ་བྲུ་དཀྲར་བརེན་པ་ལྟ་བྲ། 

དཀོད་པ་ བྲམ་པ། གཏོར་བ། 
གཅུགས་པ། 

དཀོན་ དངླབྷ། དཀོན་པཾ། འབེལ་པོ་ 

མིན་པ་སེ། རིགས་དྲུག་གི་ 
སེམས་ཅན་མང་ནའང་དལ་འབྱེར་གྱི་ལུས་དང་ལྡན 

ནས་བ་མ་དགེབའི་བཤེས་གཉེན་དང་མཇལ་བ་ 
དཀེན་པ་སེགས་ཀྱི་དེན་དང་། ལྩེ་བདེ་མོ་སྱ་ 

ཆས་དཀོན་ལྟ་བྲ། 

དཀོན་ཅེག་ དཀན་མཆོག་གི་བརྡ་རིང་། 
དཀོན་མཆོག་ རྭཏྭཿ ངིན་ཆེན། འཇིག་རེན 

ན་ཞོང་བྲ་རིན་པཾ་ཆེ་ནི་ཤིན 
ཏཱ་རྙེད་དཀའ་ཉིང་དཀོན་པ་ཡིན། དཀེན་པ་དེ་ 
ཡམ་ཀྱང་ཤེན་ཏུ་དཀོན་པས་ན་དཀན་མཆོག་ཟེར་ 
བས། རྱུད་བླ་མ་ལས། ཡིད་བཉིན་ཞོར་བྲའི་ཁྱད་ 
ཆེསདྲུག་དང་སླང་བ་སྟེ། འབྱང་བ་དཀན་ཕྱིང་དྲི 
མེད་ཕྱིར། །མཐུ་ལྡན་ཕྱིར་དང་འཇིག་ཏིན་གྱི་། } 
ཧྱན་གྱུར་ཕྱི་ར་དང་མཆོག་ཉིད་ཕྱིར། །འགྱར་བ་ 
མེད་ཕྱིར་དཀན་མཆེག་ཉིད། །ཅེས་པ་ལྟར་ཁྱད་ 
ཆས་ཟུུག་དང་རྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་གོ། །ཐེས་ 

2༡༠༧ དཀོན་ཀཉེར 

སུམ་ཅྭ་པའི་རྣམ་བཤད་དྲ་གསུངས་པ་དང་། གོ” 
ཡ་བཤད་པའི་ དཀན་མཆོག་དང་། སྲབ་བའི་ཾ 
དཀན ་མཆག་ཅེས་ཀྱང་སྟང་། དཀན་མཆག་འབྱང: 

.གཤས། དཀན་མཆོག་བཅེཌ་པ་ཟེར་བསལ་བ། 

དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་ བ་མའི་ཟྭ་དཀེ་ 
འདྲན། གསུང་དམ་ཆས། 

ཐུགས་མངར་ཧྱས་ཀྱི་ངེ་བོ་རྟེ་
མཆོག་གསུམ་འདྲསཏ 

པའ་བླ་མའ། 

དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལ་ རྟཏོཉཿ མདོ་ཐིག༔ 
དཀོན་མཆོག་ཕོ་ཟཐང་ ཧ་ཁང་། 

དཀན མཆེག་འབྲུད་སྐན་ས་ པབ ༨ 
ང་འཛིན་ཞིག་གི་མིང་། 

དཀན་མཆོག་བཅེགས་པ་ གེས ལེ་ 

ཆས་སམ་བྟསྟན 'བཅོབ་ཤ
ིག༔ 

དཀོན་མཆོག་མཛོད་ ཡང་རྟགས་ཀྱི ཆོས་དཀོན 
མཆག་གི་མཇོད། འཕཌ་པའི་ 

དགེ་འདུན། ཡོ 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ རྭ་ང་ཡ། རངས་རྒྱས་ 
ཆཚས་དང་ཆགས་ ཀེ་མཆྟ ག 

་དགེ ་འདྲ ན་ནམ་གསུམོ༔ 

༧ ༤༽ ༤ ¦? དཀོན་མཆག་གསུམ་གྲཾ་འབངས =ཧིརིཛདཱན = ` 

མཆོག་གསུམ་ཧྱི་རྗེཕ་མཇུག 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཕོ་བྲང གཙུག་ལག” 
ཁང་། མཆོད་ཁང་། 

དཀོན་གཉེར་ མཚོད་ཁང་ངམ་ཉྭ་ཁང་དྲ་ 

མཆོད་པ་འབྲལ་མཁན་སླ་ 

བྱ 1 མའ་ཟ་ན། ཅོབརེང་ ཟེ་ཤྲི་འཅྲ་ལ། 



དཀོན་པ་ དྨབྷ། ཁྲིལ། དཀོན་པོ། 

དཀོན་པོ” དཀེན་མོ། འབེལ་པོ་མ།་ཡིན་ 

པ། སྣང་བ་ལནའང་།། 

དཀོན་བུ མེ་ཏོག་གི་དཀན་བྲ་སྟེ་མེ་ཏོག 

ྲ གི་ཕྲེང་བའམ་དེ་ཤལ། 
དཀོར་ ཧེན། བསུ། དབྱ། ཕི ལུ། 

” དབྤ། རྫས་དང་ཞར་མྱིའི་ཞེ 

མའི་ཆིག །དཀོན་མཆོག་གི་དཀོང་དང་། ཆཆེད་ 

རྟེན་གྱི་དཀེར་རམ། དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་རམ། 
ཐེས་ཕོགས་དང་། ལྩི་རྫས་ཀྱང་ཟེར་རཾ།། 
དཀོར་སྟོང་ གཉེར་པ། ཕྱག་མཛོད། 

དཀོར་བདག་ ཞཾར་བདག་གམ་ཕྱག་མཛོད། 

དཱ་ཀོར་ནེ་ ར་ ལྷན་གྲུབ་ལོངས་ཕྱོད་དཀར་ 

ྦ ནར་ཁྱེད་ལ་ཆངའ། ཞཉེས་པ་ལྟ་བུ། 

དཀོར་པ་ དཀར་མི་རྟེ། འཇེན་པ་པོ། 
} དཀོར་བླ་ དཀར་ཧྲི་བླ། 

དཀོར་མ་འབགས་ ནོར་ཇཛས་ལ་སྱོན་མ་གཏཾང 
ཞེབ་པ་ལྟ་བྲ། རློ 

དཀོར་མཛོད་ མཇོད། བང་མཛོད། 

དྭ་ཀོར་རྗེགས་ ལ་དྭགས་རྷེ་ཕྱོགས་མུ་ཨད་་ 

བདིདགེན་པ་ཉིག་གི་མིང་། 
ཞོར་རྫས་ཕེགས་རྫོགས་པ། 

དཀོར་ཟས་ ཞཾར་ཟམ་པ་སྟེ། ༡ དད་རྫས་ 

བེགས་མྱིན ་བདག་གིས་ཕུལ་ 

པའི་ཞཾར་ཟས་པ། 

དཀོར་རེགས་ སིཏ། ཧན། ཧོར་རྫས་ཀྱི་རིཌ། 

༡༠.$ དཀྱིལ་འཁོར་གྲྭ་བཞི་པ 

དཀོར་སུང་ གཉེར་པ། 
དཀོལ་པ་ ོ བར་ཆད་ཏྱིམ་གྱཅེམ་ 

པའམ་རྔག་བརལ་གྱིས་མཉང་བ༔ 

དཀོལ་བ། ཨ་ཌན། བཀར་བ། 

དཀོས་ཐག་ ཉམཐག་པ་དང་། ཨཿ 
སྟེབས་ཆུང་བ་། ཨཱཿཌཱན། 

གཉུན་ཨང་ཡིད་ཆད་པ་ལྟ་བྲ། 
དུམ གངས་ཡམ་དུ་གྱིན་པའི་ཐམ་ 

ཡུ་རིང་ཞིག་ག། ྦ 

དཀྱར་རྗེས་མ་ ཀང་པདི་ཉགས་ཅན། ཀང་ 
ཇས་ལའང་ང་ 

རསདརེཾེེིེིེིེིེེྲེྲ་ 
པ། ཐག་པའི་བཅིངས་པ། 

དཀྱིལ་ ཏལཾ། མཆ། མྲད། ནིཀྭཾ། 

ནྲ་ས་དྔང་། ཁྫོང་གང་ས། 
མཐྲིལ་ལའང་། 

དཀྱིལ་དཀྲང་ སྐྱིལ་ཀླང་། འདུག་རྟངས་ཏེ]་ 
དེ་རྗིའི་དཀྱིལ་ཀྲང་དང་པདྨའི་. 

མསྐྱེལ་ཀླང་དང་། དཀིལ་མོ་ཀྲང་བཅས་ཟེར། 

དཀིལ་འཁོར་ མཆལཿ དབབྲུས། གཉལ་ཨབ་ 

།ཁང་དང་། འཇུག་པ་ཀྲན་ལན། 

འབྱང་བཉིའི་དཀྱིལ་འཁར། ཞྭལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། 

ཉི་ཟླའི'དཀྱིལ་འཁཾར། ཟེར་བ་ལྟ་བྲ་ཡའང་ང་། 
༨ +. ང་ར 

དཀྲལ་འཇར་གཐཞེ་པ། ་དུང་བཅིན 

པའི དཀྱེ ྭ འཁར ་བརྟན 
ཐབ པཾ 

་ , 

` 



དཀིལ་འཁོར་བརྒད་པའི་མདོ 

དཀཏལ་འཁོར་བརྒད་པའི་མངོ་ བཀའ་ 
འགྱུར་མདཾ་ཟ་པའི་ནང་གསལ། 

་དཀིལ་འཁར་གང་ ཉ་གང་བ། 
དཀིལ་འཁར་ཅན་ མཆལཀ། ཟ་བའི་མིང་། 

མཆཾལྦྤ་པ། 
དཀྱིལ་ འ།བོར་ལྡིང་ ཧ་བའི་ གཙུག ལག་ཁང་། 
དཀིལ་འཁོར་པ། འདས་པའི་ཚོགས་ཁང་། 
དཀྱིལ་འ།ོར་བཐྲིས་པ་ དྱཀེལ་འཁར་ 

བཅུངས་པ། 

་ འཁར་ གཅཙོ་ཐ་ དུས་ཀྱི་འཁར་ལོ། 
དཀྱིལ་ འཁོར་གསུམ་ བོན་ལུགས་ཀི་དཀྱིལ་ 

འཁར་གསུམ་སྟེ་རང་བཞིན་ 
ངལ་གྱི་དབྱིངས་ཞནས་ཕུན་གྱིས་གྲབ་པ་དང་། ཏིང་ 
ངེ་འཛིན་དཀིལ་འཁར་མཐའ་ལ་ཡིད་ཏྱིས་བླམ 
པ་དང་། འདྲས་བྱས་དཀྲིལ་འཁར་ཕ་ལ་རྒྱས་ཀྲིས 
ཕྱང་བའེ། །ཉེས་དང་། ཨང་། ཡུས་ངག་ཡིད་ 

` གསུམ་རིམ་པར་རྩང་བསྙེམ་པ་དང་བཟླས་བརྗད་ 
དའ་ཐ་མལ་ཧྱི་སྟང་བ་དང་བྲལ་བ་ལ་བྱེད། ཅེས་ 
གསུངས། 

དཀྱིལ་ཐང་ རྐྭ༡ཤང་དང་། བྲང་ཁ་ཡང་ཟེར། 
དཀུལ་ཐད་ དྲབ་ཐད་དམ་། ཀློང་དཀིལ། 
དཀིལ་ད་ ཀང་ ཛིར་ལྟར་ཀོང་ཀོང་ངོ་། ། 

དཀྱ།རྟ་ གྱྱག་ཏ། བང་དཀྲ་བའི་རྟ། 
དཀུ་པ་ རག་ཁྲ་ ཝ་དགས་སྐེན་ད 

ཚོད་ ཡལ་ འགྲེ ་བ་ ལ་ཟེར། 

དེ ་ གྲུ་བ། རྲུག་པ། བང་གཏོང་ 

་ པབ ་ 
བ། དཔེར་ན་ཉྭ་རྒྱགས་མ་ཧླགས་པ། 

_ དཀྱ་བྱའི་རྟ་ཿ དཀྲ་བའི་རྟ། རྒུག་བྱཞི”རྟ༔ 
ནས རྱྱག་པ། རྟ་མགྱོགས་དཀྲ་སཇ 
དཀུ་ སར་ ཅལ ས་ རྒྱག་ཕར་རྒྱགས། 
དཀྱུག་ པ་ ཚོན་མདོག་ཕོགས་ཡལ་བ། 

ཆེ་མ་ ལག ་པ། ྫ 

དཀྱུད་པ བརྗེད་པ་དང་། མི་དྲ་འད་བྱ་ 
ན་མ་བརྡད་པ།' 

དྱུང་ཀང་ ཨཱ་ཨཏ། རླུགས་བ་དང་༔ 
དཀུས་མའི་ལམ་དང་། དང་ས་ 

དང་། མཐཐ་དང་། སྱི་ཕྲཾལ་དང་། འགྲཾ་ཕ་རྟམས་ ` 
ལ་འཇུག་པ་དང་། ཨང་། གཏུང་། དཀྲབ་བྲག༔- 

རྨུན་བྲག་སེགས་ལའང་ང་ 
དྭཀས་ཇ་ ཇ་ཟུས་ཞེན་པ། ཇ་དཀྱས་མ། 

དཀུས་ ཐག" ཧུག་པའི་ར་བྲག( བུ 
དཀུས་ པ་ བཀྲྱངས་པ་དང་། ཕྲེང་བ་རྨད་ 

པར་དྲཀས་པ་ལྟ་བྲ། 

དྭགུས་མ། ཨབར། མྱད། པྲལ་ཏ། མྱེན 
ལུགས་དང་། རྟལ་དངས། མི 

དཀྱས་མ། མི་ཕལ་པ། དཀྲས་རམས། ཉག་རེ་འབྲུ། 
ཟེང་བ དང་། གུས་པཏཌ་ ཟེང་པ་ ཕཾགས་ ལའང་ [ 

| དཀུས་མའི་དོན་ ཉལ་བའམ། གཞུང་གི་དོན། 
དཀུས་ མོ། ཧཱབཏ། མགྱོགས་བཞམ་རྒཌ༡ 

བ་དང་ | རིང་ཐུང་གི་་ 
དྱཀས་དང་། ཉེང་དྲ་ཀསྫ། 

དྭཀས་མོ་བེད་པ་ ཐུག་ཅིང་འགོ་ད། 



དཀུས་ཚད 

རྭགུས་ཚད་ རེང་ཚད་དེ་ཉེང་ག་དང་ 
དྲཀས་ལྟ་བྲའི་ཚད། 

དཀྱུས་བཞིན” མྱིའི་ཚུལ་བཞྙིན། རྨིའི་ལམ་ལུཌ། 

དཀུས ་རེང་ ཨཱཨཱམ། ཨཨཏ་ཧདྲིཧཾ བཨ 
བརང 'རིང་དང་། རྙོང་རིང་བ། 

གཏས་རིང་མིག་ལ་བ་དང་། སྲིད་རིང་།ཆུར་རིང་། 
ཐུན་རིང་། འཁུན་རིང་ངམ་ཁུན་རིང་ཡང་ཟེད།། 

དྭཀུས་རེང་གཏོང་ ཐག་རིང་ལ་གཏོང་བ། 
རྲགས་སུ་ ཕྱི་ངའམ། ་ཐུན་མོང་དྲ། ྦ 

དཀྱཾ་ས་སུ་བརྟེགས་: པ། མྱིའི་ལུགས་སུ་འབྲངས་ 
པ་དང་ཁས་བླྲངས་པ། ་ 

རྭཀྱས་སུ"འཇུད་ པ། མྲིའི་འགྲེས་སུ་འཇུག་ 

བར་བྱེད་པའཆ་ཚད་པ། 

༡°༠- 

དགྲེལ་ ཡངས་པཀློང་།ནམའའི་དཀྱེལ་ 
དང་། རྒྱ་མཆོའི་དཀྱེལ་ལྟ་བྲ། 

དཀལ་ཆེ་ཅུང་ ཁིག་པ་ཆེ་ཆུང་། ླ 

དྭཀྱེལ་ཆེ་བ' བུཛྷཾ། པྲོབུ། ཁཾག་ཡངས་ཆེ་ 

ྦ བའམ། ཁང་ཡངས་པ། 

དཀེལ་པེ་ཆ་ ཡཾན་ཏན་ཆེ་བའམ། དགོངས 

་ཱ པ་ཡངས་པ། 
དྭཀེར་པ་ འགྱེད་པའམ་ཕྱིན་པ། 

དྭཀོག།བཤད་ ཡོག་བཤད་དམ་མི་མྲབན་པར 
རྨ་བ། (ཧཾ ) 

དྭ་ཀོར་འབྱིན་ ཤཏྱ། གཡོ་སྐྱའི་ཡབ། རླང་བ་ 
དང་| གཟར་བཞམ་སྒྱེལ་བྲ་ 

དཀྲིག་ 

དང་། མང་ཕབ་པ་དང་། ཕུད་པྲར་ཟེར། 

དྭགད་པ་ མྲི་རམ་པ་ཆེ།མག་བཀད་བམ 
མིག་ཕྲེས་ནས་བྟལ་བ། 

དཀམ་ཀོ་འཐུག།པ། ཨཏཡ། མྱི་རཾལ་ཆེ་བ། 
བརྡ་རྙིང་རྟི་དཔྲལ་མག 'འཇུག, 

པོ་དང་ དེན་ ཆ་རངས། 

དཀམ་པ་། ཐང་ག་དང་། ཁྲོམ་བཀྲམ་ 

པ་ལྟ་བུ། ྦ 
དཀྲི་ ཕཱན། ཁ་དཀྲི་། ཤོག་དཀྲི་* 

ལྟ་བུ། 

དཀི་བ། འདྲེན་པ་དང་། འཐྲིད་པ་ 
སྟེ། བློ་གསཡ་མགྲིན་རྒྱན'་ 

ལས། དཀི་བ་དང་དཀི་ས་པ་ནི་བྱ་བ་དང་བྱས་་ 

པའི་ཁྱད་པར་ཏེ། དོན་ནིགཞཉན་དྲ་ཁྲིད་པ་དང་་ 
དངས་པ་སྟི། མངཾན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། གཞན་་ 
གྱིར།དཀྲི་བང་མི་བཏུབ། ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཨང་།- 

གས་དཀྲི་བ་དང་། སྐད་པས་དཀྲི་བ་དང་། ཡམ་་ 

དྭ་དཀྲི་བའཾ། ། 

དཀེ་བ།པོ་ འཕྲིད་པ་པ་སྟ། དཀྲི་བར་བྱེད 

མཁན་ཏེ་ལམ་ལ་ཁྲིད་མཁན། 

དཀགས ངོ་མ། དཀྲི་ག་བཅར་ཁུ་སྤོབས 
ཡང་ང་མ་ 

ཡོང་ནས་ཏུ་བྲག་མ་ཆོད་ཀྱང་། ཞེས དང་གྲངས་ཀྱི་ ` 

ི་བྲག་ཉིག་སྟེ་བྱེ་བ་ཁྲག་དཀྲིག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

མ་བདེ་ཡང་། 



དཀིགས་ 

བིསྤུརཾ། གྲེགྲར། ཕྲསར། པུན 

པ་འཐབས་པ་དང་མླན་འཁྲཌ་ 

ཟ་སོགས་ཡ་འཇུག་སྟེ། ཆོས་སྐུའི་མཁའ་ལ་མཁྱེན་ 

མཚེའི་རྨིན་འཁྲེགས་ནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་ 

ཚཙུྭ་དངང་། མཾ ་ཡི་འད་ཆེ ར་མདུན དཀྲི བ། པམ། 

དྭཀིགས་ 

སྩེབ་པ་དང་། བློ་གངལ་མགྲེན་རྒྱན་ལས། དཀྲི ཌི 

སེ་གཏམས་པ་དང་ཁེབས་པའི་མིང་སྟེ་དུད་སྨིན་ 

མྟབང་དཀིགས་ལྟ་བ། ཨང་། གྲངས་ཀྱི་མིང་སྟེ། 

ཟྭེེ་དགཀར་ལས། གཏམས་དཀིགས་མི་འཁགས་ 

ཨད་འབྱེན་དང་ཉེས་པ་ཉ་བ། 
དྭ་གིགས་དཀགས་ ཐངས་ཏྱི་གོང་ཕན་ཚན་ 

དཀྲགས་པ། 
དྭཀེགས་ཁངས་ གྲངས་གནས་བཞྟེ་བཅྲ་པ། 

རྭ་ཀྲེགས་ཆེན།པ་ དཀྲིགས་ཕྲག་ཆེན་པོ། མྭ 
ཝྲགྲྭང། མཧཔྲསར། 

དཀཏིགས་པ་ །ཁཀུལ༔ །ར་པཊ། བ།ཧན། 

ཁྲེམས་ཚོགར་འཁྲིགས་པ་དང་། 
སྤཧམས་པ་དང་། ཁིབས་པའི་མེང་། སྤིན་ 

སགར་དཀིགས་པའམ་འཁྲིགས་པ་སྟེ། འཐྲིབས་ 
ཐང་ཆེར། ྦ 

དྭཀིབས་ཕག། དུང་ཕྱང་སྟོང་ཕྲག་གཅེ་ག། 

དྭ་ཀིལ་ལེ་ ཕལ་ལེ་བ་དང་། མངན་ 
གསལ་ལེ་བ། ཁྲ་གསལ་ལེ། 

་༄༅ 

ཤྲི་ཀླ་ཏཱ། དངལ་བྱེང་བསྟེར ཐ} 
རྨ ོ འུ 

ཀུགས་པ་པོ་ 

པ་དང་། ཁྱབ་པ་དང་། 
རམ་རྨུད་མེགས་ཀྱེས་དཀྲིས་པའམ། བཅེངས་པ། 

ཨའ་ཏ། སེར་སྣར་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ལྟ་བྲ། 
༤ 

དྭགས་མ རམ་སགང་ཀྱིང་ཞདཆས་པ། 

རས་ཀི་དཀིས་མ། 

དཀུ་བ། ༡ཊཀཿ་ པཱཏི། ནལ། དྲི་མ 
བཅོག་པ། 

དངགག་པ་ ཁཛ་ མཛ ླ  པིརཡིཏ །: 

མུཌཏ༔ ཨཡབྤན། གླང་བ་དང། 

བསྲབས་པ་དང་ 
ཕར་ཚར་ཁའ།ུ་གན ཏ

ེ་ཆག་དའམ་ 

དཀྲེག་པ། 

དཀུག་དྭཀུག་བེ ད་པ་ འགུལ་འ
གུལ་བཏང་བ དཿ 

དགུགས་ གོང་འག་དྲགར་པ་དང་། 
ཆབ'དཀྲུམ་དང་། གས་པ་ 

དང་། ཉམས་ངའི་དན། 
དྭགགས་པ་ པཾ་རཏ། ཝ་ ལཊིཏ། མཐིཏ་ 

ལུཊིཏ། བསྲབས་པ་ དཔེ་ཆའི 

གེང་འག་དྲཀགས་ང་ཉྭ་བ་དང་། ཆུང་གིས་དྲཀཌ་ 
པའི་ཆ། དག་ཆགས་ཏྱིས་འཀྲུགས་པའི་སེམས་ 

ཆེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཨང དཅག་པདའི་དེན་དང བཱ 

འཁུགས་པ་ཆུང་པ་ཡའང་། ། ྦ 

ཀཱ་གས་པ་པེ་ བ་ཚན དྲ་མ ཅའ 

མཁན་ཧྱི་མི་དེ་ཡ་དྲཀཌ་ཤིང་ 
ཧྱྱབ་མཁན་ཟེར། 



གོ ཡུ ` ཌ༧༠ བཀག་སྐོར་མེད་པ 

དཀུགས་ ཡིག་ གསང་ཡིཀ་ཉེ་བོད་ཀི་ཨི་གེ་ལ དཀྲཾགས་པ་ཕེགས་དང་། ཕྱི་བའི་དོན་དང་ཅ 
གཉིས་དྲཀྲུགས་གསུམ་དྲཀ་ཌ། ཐམས་ཅད་བླངས་པ། 

དཔེང་ན་གཉིས་དྲཀགས་ནི་ཀ་ལ་ཁ་དང་ཟདྲགཁཌ་ དཀྲོགས་སྐྱེས་ མར་ཤྱི་མིང་། བཟྲབས་ཟྐེབ་་ 
ནི་ཀ་ལ་གང་ཤེས་དག་བ། ཀྱང་ཟར་ཆ 
དཀྲུམ་ ཤེནི་མིང་རྟེ། གསལ་དྲྭགམ་ དྭ་ཀོགས་པ་པ་ མར་དང་གཉིད་ཕོགས་དྲཌ་ 

ཟུ དཛ་ཤ དབས་གསང་ཧཤ པར་བྱེད་མཁན། 
དཀཀུམ་ཁུ་དང་། དྭམ་དད་ཆེས་པ་ཝྭ་བ། ་ དཀྱོགས་མ་ ༥༠ མར་དཀྲོགས་པ། 
དཀུམ་པ། ྦ _འཕན་ཟེལ་དང་། ཆག་དྲཀམ དཀང་ བསྐྱེད་ ཁཿན ད། ཡེ་དམ་གྱི་སྷ་སཾགས7 !ུ 

བབ མགོས རྐད་ཅིག་དཀྲོང་བརྐེད་ཅེས་བ་ 
ྭ ཕྱེ་མང་བྱེད་པ།དང་། འཆེག་པ་དང་ཉམས་བཞི་ ལྷ་བུ་དང་། ཆ་ ག་གསུམ་བསྙེད། ཨཿ པོ 

ྲ མིང་རྟེ། ཁླེ་གསལ་ 'མགྲིན་ རྱྱན་ ལབ། བཀྲམ་དང་ ཅར ་འ་ནོན་བ '་ཚུཝ། 

བཀྲམས་ཤི 'ཕྱི་མང་གསེལ་བ། ཞིས་དང་། དཔྲེར་ _ དཀངས་ བསྟེད་ ཀྱང་བསྟད། བླ་ པརབེ་ྱེབཿ་གེ 
ན་དཀང་ ཡོལ་ལྟ་བྲ་སྣེད་ཆག་བཀྲམ་དང་། ནཱས་ དཀེལ་ བྤྲུདན། འཁྲེལ། དྲིལ་བ་ 
༔ ཉེད ུ ཿ་ཇེ་ཧཱཿཉའཇེནཱ་བྲེག་ཐྭེ་ ཇུས་ཨཱ ྦ ༨ དང་རོལ་མོ་དྲཀ ལ་ལམ། 

དགེས་ ཟེར་བ་ ཌྷ་ བུའཾ། ། ཱ ྦ = དྲཀལ་བ་པོ། ྦ 
དཀེ་ ཕར་པའི་དྲའི་ཁའམ་མིག་གི། རདརྐློལ་བ་ ཁརལ་བ་ཊེ། བོ་གསལ་མགྲི་ནྭ 

དཀྲི་ཁ་ དང་ དཀྲི་ནག | ྦ རོ ཧྱན' ལས། དཀལ་བ་དང་ ཁྲལ: 

དཀེ མགོ་ ཕོ་མཚན་ཤི་མཉོ་ལ་ཟེང། དྲའེ་ ནི་བྱ་ཤྱེད་ཙམ་སྟེ་ངེལ་མོ་དཀྲེལ་བའི་མིང་། ཁྱེས: 

ཏོག དྷ ཀཾཿ ཕཾ་མཚན་ དང་། ཌ་མ་ར་ནི་རྟག་ཏཱ་བྲོལ་ཟེང་བ་ལྟ་བུའེ། | 

ག་ལས ' བཀག་ ཡཧ། ཏམ། ཨབད། ཁིེཧྷཾ། 
དཀེ་ནག་ ཁབ་མའི་དྲ་ དྲེག་སྟེ་ཕྲེ་ཞག་ སླ ནིཏདྱ། :ཨཡསིཏ། ཞེས་དང་། 

ཀང་ཟེར། པྲཏིཧ་ཏ། ནེཏི་ཨི། བེད་པ། བཀག་ལངས། 
དཀོག་གེས་སོང་སོང་བ་ བད་ཆད་དེ་ཕོང་བ། བཤེགས་པ། འདས་ཆིག །ལམ་བཀག་པ། ` 
དཀོག་པ་ དྲཀུག་པ། ཊོ་དཀྲོག་པའམ་། བཀག་སྐོར་མེད་པ་ འགང་གཞི་མེད་པ་སྟེ། 

འ་མ་དྲ་ཀོག་པ། གཉིད་དྲྭཀོག་པ། རྫོག་པ། ྦ ལམ་ལ་བཀག་ཟླེར་གང་ཨང་་ , 
དཀོགས་ ལུཌི་ཏ། འ་མ་ཟོམ་ནང་དྲ་; མ་བྱང་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། བུ 



ཚཆ༄༣་༢་འ'་'`/)འ༅འའ༧༡༄༣༠འའ༧འ༧༡༅་་༡༠༡༠ ༧༡༠༧ 

¡ 

ཆའའའའའམ༤ཆའའའའའའའའམའའ་འ་འའའཆའའཆའའ་ཆའ་ཆ་ཆའ་འའམ་ཆབ་འལ་ཁའཝཝ་།་འའ༅༅༧འ་འཆའ་འ་ཚ་འ་ཐཆ་ཆལ་ཆས་ཆ་་སཔ་་་ཆ་ཆའའ་འ་ཆ་ལ་མམའཆའའའམའའའ་ཆ་འ་འ0་འའའཁའའ་་འའ་ཆ་འཆའཆའམས་འའཝཐའའའའབ་ལ་ 

༣ 

བཀག་ཆ་བྱེད་པ་ 

བཀག་ ཆོ་བྱི་ཇྲ་པ་ ` ཡམ་ དང་མི་དགེའི་ལས་ 

སེཌ་ལ་ཁྲིམས་ཏིས་བཀག་ཆ་ 

བྱེད་པ། བཀག་པ། 
བཀག་ སྙོམ་ ཁྲིམས་འགལ་བྱ་བར་བཀག་ 

སྔེམ་བྱེད་པ། 

བཀག་ནས་ ལྭ་ ཏཱི། ཡམ་སོགས་བཀག་ 
ནས་མ་བཏང་བ། 

བཀབ་པ་ དབག་ཟིན་པ་སྟི། ལམ་བཀག 
པ་ལྟ་བྲ། ( འདས ཆེག།) 

བཀག་པ་མེད་པ་ ནིངཧལཾ། མ་བཀག་པ། 

བཀག་མོ་།ངེགས་པ་ དག་བ་བཏག་ཐུབ་པ། 
མབ རན 
བཀང་ པྲུར། པྱུརི་ཏ། དགང་བ། སྟོད" 

།ཨངཊྲང། ཡཏ། བཀག་ཚང་བ། 

བཟང་ཐླ། གྲབ་བ་ཐང་པ། 

གདེད་པ་བཀང་བ། འགེངས་པ་སེཌ་(འདས་ཆེག)) 
ཟཀང་བ། ནྷེརཾཏཾ། ཨམ། ཊིཏ། སུར། 

བརྟ། བུརཏོ། ཤཊི་ཏ། འགེངས 
བ་སྟེ། སྣེད་བེགས་ཀྱིས་བཀང་བཞི་འདས་ཆེ་ག་ 
དྭང་།། ཐུགས་ཀི་དམ་ཆེག་ཉམས་ཆག་སྐཾང་བ་ 

བོགས་ཏེ། དེང་མང་ས་ མགོ་ཅན་ཏེ་གྐིངས་དང་ 

བརྐང་ས་བ། ཨང་། བེ་་ 
' ཡའང་འཇུག་སྟེ། གཞུ ་མེ ་བཀང་ ཟོ མེ་འཕེན། 

ཟེར་བ་ལྟ་བ། 

ཤཀད་ བྲཱི མགོ ་འཇཛུགས་པ། 
མགོ་བཀད། མགཾ་རྤུའི་རིམ་ 

བཞམ་བྲལ་ཡའང་། ཨང་། ཐགར་ཀྱི་སྣལ་མ་ཕར 

བཀབ་ 

འགྲེ་འི་དྲས་ཀྱི་ སྤུན་འགྲེ་བ་དེ་དང་། བཏགས་ 
ཚར་དའི་སྣམ་བྲའི་སྤན་གྱི་རྗེས་འབྲར་འབྲང་ ཡད་ 
པའི་མྲི་ ་ལ་མང་ བྲགས་ཀི ་བཀད་ཁ་ཟེར་རཾ། ། 

བཀད་ནས་ འབྲེལ་བཤད་རྱང་པར་ཇེར། 
བཀད་པ་ ལྟུ། མཆས ལུག་པ། ་ 

གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བསྐར་བའི་ 
མངསང་དང་། ༢ ོའ་ཆི་འི་ང་ཇོ་ར། 
ཚང་མང་ྟེ། མེ་ཁང་ངར་གཡོས་ཁང་དང་། ཐྲབ་ 

ཚང་དང་། ཟས་གཡོས་ས་དང་། ཡང་། རང་ཕྡོད་ 
ས་དང་། འྲད་རའམ་འདྲག་ར་སྟེ། བློ་གསལ་ 
མྲགྲིན་རྒྱན་ལས། བཀད་ར་ཞི་གྲལམ་ལ་འདུག་ 
མ་ལ་འཇུག་ཅིང་། བཤོས་གསོལ་ངའི་གནར་ ངོ 
གཡོས་ཁང་ཟེར་ད་ཨང་སྣང་། ཞཉེར་གསུངས་ཕཾ ! 

བཀན་ན་ འཕུལ་ན་སྟེ་ཁ་ལ་བྱང་བྲ་ ལྩེ 

ཡིས་འཕུལ་བ་ལྟ་བུ། 
བཀན་པ ལུས་གྱེ ན་དྲ་བཀན་པ་དང་། 

ྦ ཡག་པ་བཀན་པ། ཐུག་པ་བཀན. 

པ་དང་། ཨར་འུག་ལོོག་ཏུ་དཚིས་པ་ལ་ཡང་ 
བཀན་ཟེར། འབྱང་རིམ་པ་ལས། གྱེན་དྲ་བཀན 

ལ་ལ་བངར་བགང་། 

གོམ་པ་དང་། 

དགན་པ་ཟེར་རེ། ] 

ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། 

བཀྲམཔ། ཏང་པ་ཅིག་པ་ལ་་ 

བཀན་བྱེད་པ་ ཆགས་པ་བྱེད་པ་སྟེ། 0 
ཏེ ༩ འི་ཧེ ` ྦ 

བཀབ་ གོས་ཀྱིར་གཡོགར་པའི་འདས་ 
ཆིག །བེབས་དང་། བྱིབས་པ། 



བཀབ་པ 

བཀབ་པ ཁང་པའི་བྲག་འགེབས་པ། 
བཅད་པ། གཡོ གཕྲ་པ། ས་ག ཁེབས་པའམ། 

ཁིབས་བཧྱབ་ཟིན་པ། གས་ཀྱི་ཕ་ཡུས་བཀབ་བ །ལག་ 
བ་ མགོ ་ཡ་བཀབ་པ་དང་། ཁྲེབས་ཀྱིས་ བཀབ་པ༔ 

བཀབ་བོ་ ཨིཏཿ བཀབ་བོ་ཉེས་རྫོཌ་ 
ྦ ཆིག། གཾས་བཀབ་བོ་ལྟ་བུ། 

བཀམ་པ་ ཉལྷགས་ཏིི་སྐམ་བ་སྟེ། བཀམ་ 
པས་བཟུང་བ། ཧེ 

བཀའ ཨཱ༔ྣ། ཨཱཙཡེ། ཤྭཔན། 
'ཨཱཁཱ། ཡྲཙན། སངས་རྒྱས་ 

ཀྱི་བཀ་སྟེ། དེ་ལ་དབྱེ་ན། བླ་མའི་བཀའ་ 
ཕ་མའི་བཏའ། ཧྱལ་བནི་བཀའ། དཔོན པཾའི་ 
བཀའ་ཟེང་བ་སོགས་དང་། བཀའ་ཝུར་དང་། 
བེས་པར་བསྟན་པ། ཉེ་བར་བསྟན་པ། ཇྗེངཿཔུ* 
གནང་བ། ཉི'བར་གནང་བའ་། ། ྦ 
བཀའ་ལ་དྲྭབེ་ན་ [དུས་ཀྱི་མེ་ནས་འཁར་ལོ་ 

གསུམ་དང་། བརྔད་བྱའི་ཟློ་ 
ནས་དྲང་ངེས་གཉིས་དང་། ཇྔཾད་བེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ 
གསུང་རངབ་ཡན་ལག་བྲཅ་གཉིས་དང་། གདུམ 
བྱའི་སྒེ་ནས་ཐྲེག་ཆེན་དང་ཐྲེག་དམན་གྱི་བཀའ* 
གཉིས་དང་། གཉེན་པའི་སྒོ་ནས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ 
དང་། བདཀ་ཏྱེན་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞྷལ'ནས་ 5:85 
དང། རཇྲེས་སུ་གནང་བ། བྲིན་གྱིཔ་བརླབས་བ་ 

དང་གསུམ་ཕོགས་ཏེ། མདར་ན་དེ་ཡང་ཕངས་ 
རྒྱས་ཀྱི་གསུངས་ཤིང་། སྦད་པ་པོམ་བུས། 

མས་གུབ་ནམས་ཀྱིས་བཀལ། ལོ་བཌ་ཉམས་ཀྱི་ཕ་ 

བཀའ་ཁྱབ 

བསྱར། བླ་མ་བཀྱད་པའི་མན་ངག་དང་ ཐན་བཞི 
ཚད་མེད་ཀྱི་བཀའ་ཡའ། | 
བཀའ་བཀོད་པ་ ཀྲ ་ 

ང་ཐེ་ཆེག་སྟེ་ལས་བྱས་སོཌˆ 
གཞན་ལ་སྟེན་པ། སློབ་སྟེན་བྱེད་པོ། 
བཀའ་བཀན་ གཤེ་གཤེ་བཏང་བ། བྲསོས་ 

བའི་སླེ་ནས་ཕྲེལ་ལམ་ཀགྱུ་མཚྙ 

བརྗེད་པ་དང་། དཔོན་པོའི་བཀའ་བཀྱོན་ནྭམ༔ 
གྱེ་བ་དང་། བརྒྱད་བཀག་དན་གཅིག་སྟེ་གཟུན་ཡཿ 
མྐོན་ངན་བརད་པའེ། ། 

བཀའ་བཀོལ་ བཀའ་དགངས་ཕོ་ཕོང་བཀོཡ 

བ། གསལ་པརང་བརྟན་པ༔ 

བཀའ་སྐེར་མེད་པ། འགོང་གྱའི་མེད་པ། 
བང་ཆད་མེད་པ། 

བཀའ་སྱར་ བཀའ་སྐྱར་བ། བཀའ་སླངཿ་ 
` གཏང་བ། བཀའ་སྐྱར་གནང་ 

བ། 

བཀའ་འཁོལ་ ཆོས་རྱལ་སྲོང་བཙན་རྒམ་པོས: 
གདམས་པའི་གནད་གལ་ཆེ་ 

བདི་བཀའ་སེ། བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མའམ། 
བཀའ་ཆེམས་བཀའ་ཁལ་མ། ོ 
བཀའ་འ།བོར་ བཀའ་འཁར་བྲན་གཡོག། 

ཞེུབས་འདེགས་ཁུ་མཁན། 

དྲུང་འཁེར། དཔོན་འ།བོརྟ། 

བང་མ 



བཀའ་ཁྲིམས 

བཀའ་ཁྲེམས་ ཝུགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲེལ་ 
ཏེ། ཧལ་ཁྲིམས་ཆ་ས་ཁྲི་མས་ 

ཟེང་བཞོ། 

བཀའ་ཁྲིམས་པ་ ཁྲི་མས་དཔོན། ཁྲིམས་བདག། 
བཀའ་།ཁྲལ་བ་ གནང་བཐྲེབ་པ། 
བཀའ་གེང་མི་རྨ་བ། བཀའ་བཀོན་མི་འབེབ་ 

པའམ་ཤྱཾ ད་མི་བྱེད་པ། 

བཀའ་འགྱུར་ ཧྱལ་བཞི་བཀའ་འབྱར་རིན་ 
པེ ཆེ་སྟེ ཧྒྱ་གང་སྐད་ནས་ 

བོད་སྐད་དྲ་བསྱར་ངའེ་པེ་ཏི་བརྒྱ་བྲམ་པ་ དང་། 

བཀའ་འགྱང་རེ་ཅག་ཟེར་བ་ལྟ་བྲའོ། 
བཀའ་གྲེས་ ལེཌ་ཉེསྭ་བག་གཅད་པའི་བླཾ་ 

གྲཾས་གི་སྦུར་བྱེད་པ། 

ཨཱལཾཙཱ། ཀང་ཏི། 
བཀའ་གྲེས་པ། གསུང་གྲེས་པ། གྲཾས་སྡང་པ། 

བཀའ་བརྲོ སིངཏྭ། ཕན་ཚུན་ཆ་པ་ཕོགར 

ཀི་གཏམ གླེང་བའི་བྱ་བ། 

གྲེས་སྔར། 

བཀའ་བྲག་བ་ སླང་ ཏི། ནང་བླིན་བཅུ་དང་ 

དཀའ་ཅིབ་ཏུ་བགྲེམ་པའམ། 

གྲེས་མེལ་བྱེད་པ 

བཀའ་བགྲོས། གས་ཀ མིང་ངམ། འདྲས་ 

ནས འབྲད་མི་ཞབྲད་སེགས་ 

བཀའ་མོལ་གནང་བའེ་དན། 

བཀའ་མགོན་ བཀའ་ཤག་མགྲོན་གཉེར། 

བཀའ་རྒྱུད་རྣམ་གསུམ 

བཀའ་འགྲོ་ བཏི། གསུང་བགྲེ་དང་ 
མཚངས། མཉམ་འགྲོགས། 

བཀའ་གྲེས་བྱེད་པ། ཨལྲེ ཤཀརེ། གྲོས་བྱེད་པ། 
བཀའ་གླགས་ བཀའི གླེམ བམ་དང་། 

བཀའ་ཤོག །ཕྱག་བྲིང། 

མྲཀན་གཉེང་མདན་རྔར་སྲེལ་བཟང་པ འི་རྒྱན་ 

བཉིན་དཀའ་གླེགས་གནང་ཏེན་བཅཔ་གཞང་བ་ 
བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཞིས་པ་ལྟ་བྲའ། ། 

བཀའ་རྒ་བཅུག་པ་ གཞུང་གི་གསེང་དངྲལ་ 
པཌ་མཛེད་ད་བཅག་པ་དང་། 

བཀའ་ཧྱ་བགས་བྱེད་པ། 

བཀའ་རྒྱ་མ་ ཨཏྟཔཧཱ། ཨཱཏྟཱལཾཔཾ། གཔང 
བའི་བཀའ་ འམ། བཀའ་ 

གསང་བ་ཅན། 

བཀའ་རྒྱད་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་ནས་ཡི་གེ་ན་ 
གཅག་མ་ཆད་པར་གདམས་ 

ངག་གཅིག་ནས་གཅིག་གི་སྙན་དྲ་བརྒྱུད་ནས་བྱང་ 

བ་ལ་བཀའ་གྱད་པ་ཞེས་གྲགས་སེ །དེ་ལའང་ 

ཀརྨ་བཀའ་རྒྱད། དགེ་ལྡན བཀའ་རྒྱད། དྭགས་པ་ 

བཀའ་རྒྱད། འབྲི་གུང་བཀའ་གླུད། འབྱག་པ་བཀའ་ 

གྱྱད། གངྐས་བ་མ།ཆད་ཞའ ༦༦ ༦ | 

བཀའ་རྒུད་བསྟན་ པའི་གསལ་བྲེད། ཀམ་ 
པའི་མཚན་གནང། 

པཀའ་ རྐྱུད་ ཤཔ་རྒལ་ སྔེ་པ་གཙང་ པའི་དྲབ་ 

བླ་ཞིག། 



བཀའ་རྒྱད་རྣམ་གསུམ 

བཀའ་ཧྱད་རྣམ་གསུམ་ ཀམ་བཀའ་རྱྱད། 
`„འབླག་པ་བཀའ་རྒྱད། ཤངས་ 

པ་བཀའ་རྱྱད། 
ཨཱཁཱ། བླ་མ་དཔེན་པོས་ 
བཀའ་སྒེས་མཛད་པནམ། 
བཀའ་སྩལ་པ། 

བཀའ་བྣསྒེོས། བཀའ་མངགས་དང་། བཀའ་ 
མངགས་གནང་ཟིན་པའི་དན། 

བཀའ་སྙར་བ་ ལོ་ཙྭ་བས་ཧྱ་གང་སྐད་ནས་ 

` བད་སྙད་དྲུ་སྒྱར་བ་ལྟ་བྲ། 
བཀའ་སྒྲེག་པ། བཀའ་གཉན་ལ་སློག་པ། 
བཀའ་མངགས།པ། མངག་སགཏམ་བེད་པ། 

དངས་པ་སགས་མངགས་པ། 

བཀའ།སྙེས 

རབ་འབྱམས་པ་སྟེ་མཁས་པ་ 

ཆེན་པར་གྲགས་ཏེ། དགེ་ 

བཤེས་བཀའ་བཅ་པ་ལྟ་བྲ། 
བཀའ་གཅོག་པ་ བཀའ་དང་ཁས་ལེན་ལས་འགལ 

ྦ བ་སྟི། བླ་དཔོན་ལྟ་བུའི་བཀའ 
བཅག་པ། 

བཀའ་བཅོས་གཉིས། ཧལ ་བའི་བཀའ་འགྱར་ 

དང་པཌ་གྲབ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་ 
བཅས་གཉིས། གཞན་ཨང་བརྗོད་བྱ་གང་ལ་ཤེས་ 

ཝན་ནས་བཅས་པ་ལནའང་འཇུག། 
བཀའ་ཆད་ ཉེས་ཆད། བཀའ་ཡི་ཆད་པ། 

བཀའ་བཅུ་ 

གཞུང་སྲེལ་ལ་ལུསབྲག་རྟ་ལྷག་ 

༡༡༧༧ བཀའ་གཉན་པོ 

དང་རྒྱ་བྲག་ནས་དངུལ་སོཌ་བསྙིག་དགོཔ། 
བཀའ་ཆེམས་ ཉཞེལ་ཆེམས། བཀའ་གསལ་བ། 

འཆི ཁའི་ཁ་ཆེམས། བཀའ་ 
ཆེམས་བཀའ་ཁལ་མ་སྲོགས་ལྟ་བྲ། 

བཀའ་མཆིད། མདར པཀྲབ། ལསིཏ། 
བཀའ་ལན། གསུང་ཕྲིན་ཏེ། 

སྐད་ཅའི་མིང་སྟེ།  ཡཨང་དག་པའི་གཏམ་དང་། 

འབེལ་གཏམ། གཏན་ཤྱི་ཆེག །གླེང་བའམ། གླེང། 
མོ། བསླབ་བྱའི་ཆིག་ལའང་ང་། །གང་ཞིག་སྐྱེ་ 
བས་བརྗད་དང་བྲས། །གཏམ་དང ལོ་གྱས་ཁ་ 

རྒད་དང་། །བཀའ་མཆིད་ཡིན་ཏེ་དེ་ནས་ནི། ! 

རྨྲ་བ་བརྗོད་པ་སྨ་ཐེད་པ། །གུང་བ་དང་ནི་ 
བླཟས་པའ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར། ། 

བཀའ་ཉན། བན་གཡོག །བཀའ་ཉན་པ། 
ཁ་ལ་ཉན་པ། ཕཾ་ཉ་བ། 
གཡོག་པྭ། 

བཀའ་ཉན།་པ། བཀའ་ཉམས་སུ་ཡེན་མཁན། 

བཀའ་ཉེས། ཁྲིམས་ལས་འགལ་པར་བཀའ་ 

ཆད། ཉེས་པ། ཆད་པ། 
བཀའ་ཉེས་བ།ན།བ་ ཉེས་པ་གཏང་བ། 

བཀའ་གཏན་ འཇང་བཅ་ང་ 
ཡུལ་གཉན་པ། བཀའ་རྱད་ 

དམ། བཀའ་བཙན་པ། 

བཀའ་གཉན་པོ ཆོས་སྲང་དང་གཉིས་བདག་ 
ཕེགས་བཀའ་གཉན་པོའམ་སྲབ 
ཐབས་བཀའ་གཉན་པ། 



སེ 4 

བཀའ་གཉན་བརྗེད 

བཀའ་གཉན་བརྗད་ བཀའ་བཙན་ཉིང་བརིད 
པ་ལྟ་བ། 

་བཀའ་ཏར་ བཀའ་ནི་བོད་སྐད་དང་ཏར་ 

ནི་ཀྱ་གང་སྐད་དྲ་ལྷགམ་སྐད 
ལ་འཇུག་སྟེ། ལྕགས་སླད་ཐྲོག་ནམ་གློག་འཕྲིན་ 
བཏོང་པ། ཏར་འཕྲིན་ཡང་ལྙེས་སོ།། 

བཀའ་བཏགས་ བཀའ་ཤག་གམ། ཁྲིམས་ 
བསླགས་པ། ལྟ་བ་བཀའ་ 

བཏགས་ཏྱི་ཕྱག་ཧྱ་བརྙི་དང་ཆོས་ཀྱི་སྔོམས་བིུའི་ 
` དོན་མཆྱངས། 

བཀའ་རྟགས་ ཕྱག་དམ། དམ་ཕྱུག། 

བཀའ་སྟོད་ སྤ་ཚབ་བམ། ངོ་ཚབ། འོག་ 
མ་ལྟ་བྲ། 

བཀའ་བསྟན དཀའ་འགྱར་དང བརྟན་ 
བཅས། མཁས་བྱཆར། 

བཀའ'་ཐང་ དཀའ་ལུང་། བཀའ་ཐང་སྡེ་ 
ཝ་སྟེ། རྒྱཝ་པོ་དཀའ་ཐྲང་། 

བཙུན་མོ་བཀའ་ཐང་། ཁློན་པོ་བཀའ་ཐང་། སྙ 
འདྲེ་བཀའ་བྲང་། པདྨ་བཀའ་ཐྲང་སོགས་ལྔའཾ།། 
བཀའ་ཐམ་ བཀའ་ཡི་ཐམ་ཀ། དམ་ཕྲག། 

ཕྱག་དམ། ཧྭ། ཐེལ་། 

ཐེའུ་ཕེགས། 

བཀའ།དྭག་པོ་ཕབ། པ བཀའ་ནན་ཆེར་ཕེབས་པ། 
སྐད་ཆ་དྲི་བའི་ཞེ་ཆེག། 
དྲིན། ཕན་བཏགས་པའི་ 

བཀའ་ངི་ 

བཀའ་དེན་ 

༡༡༨༠ བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྔན 

དེན་ན། །བླ་མའི་བཀའ་དྲེན་དང" ཕ་མའི་བཏའ 
དིན་གཉལ་དྲ་མེད་པ་ལྟ་བྲ། 
བཀའ་དྲིན་ཅན བྱམས་པ་དང་ཝན་པ། བམས 

ཝྡན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གང་གི 
སྒེ་ནས་དྲིན་ཆེན་པོ་ལྔན་པ། 

བཀའ་དེན་ཆེ་ བླ་སྲེབ་དང་ཕ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ 

ཆེ་ལགས་ཁེས་དང་། བརེ་ 
པའི་ཐུགས་གཏད་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས་ཞེས་པ་ 

ལྟ་བུའ། ། ེ 
བཀའ།དན་ཆ་ཞུས་པ། དིན་ཆེན་ཉམས་ལ་ 

ཆྐ་དྲིན་ཁུ་བ། ཐུགས་ཇྗེ་ཆ་ 
ཞྭུམ་པ། 

བཀའ་དྲན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ རྫར་རང་ལ་ 
ཕན་བཏགས་པའི་དྲིན་ཅན་མི་ 

རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་མ་བརྗེད་པར་རྗེས་དྲན་པ། 
བཀའ་དིན་རྣིང་བཅྡང་ ཐུགས་ཇེ་གནང་བ་ 

སེམས་སུ་བཞག་ནས་ཇྗེམ་སུ་ 

དྲིན་གསཔ་བྱེད་རྒྱའི་དན། 
བཀའ་དྲེན་མཛད།་པ། ཐུགས་ཇྗེ་གནང་བ། 

བཀའ་དཱེན་གསུམ་ལྡན་ རིག་པ་བྲབ་པ། 
མདེ་གྱད་བསྟན་པ། དངང་ 

བསྐར་བྱིན་བརླབས་བྱེད་པ། ཨང་ན། 

བསླར་བ། རྒྱད་བཤད་པ། མན་ངག་བསྟན་པ་ 
དང་གསུམ་མོ། ། ྣ ྦ 

དབང་ 



བཀའ་དྲེན་གསོལ་བ 

བཀའ་དིན་གསེལ་བ། རྔཾན་རང་ལ་ཕན་ 
བཏགས་པ་ལ་ཇེས་སུ་ཕན་ 

. ཡན་འཇལ་པ། 
བཀའ་དང་ སྐ་མདུན་པ། བཀའི་ཞབས་ 

` དྲྭང་པ། མདན་ན་འདེན། 
བཀའ་ཤག་གི་དྲང་ཡིག་ལྟ་བྲ། 

བཀའ་གདམས། བཀའི་གདམས་ངག་གམ་ 

་ མན་ངག །རལ་བཞི་བཀའ་ 
ནས་ཆི་ག་གཅི་ག་ཀྱང་བཞུག་ཏུ་མེད་པར་གདམས་ 

ངག་དུ་འཆར་བང་བེད་པས་ན་བཀའ་གདམས་པ་ 
ཞེས་གྲགས ། ་ 
བཀའ་གདམས་པ། ཨྭྷཛཱ དཤན། འབྲེམ་སྟེཾན 

_ ཧྱལ་པའི་འབྱང་གནས་སོགས་ 
བཀའ་གདམས་གང་མ་དང་། བེའུ་བྲམ་རྔོན་པོའི་ 

བརྡ་གོ་དཀའ་པ་བཤད་པ་སོམ་ཉིའི་མུན་སེལ་ལས། 

བཀའ གདམས་ནི་ཇ བའི་ཆྐེས་བྲ་གསུམ་གྱི་ལམ་ 
གྱི་རིམ་པ་ལ་བཀའ་གདམས་ཞེས་5ྱ་སྟེ། ལམ་རེ་མ་ 

འདིས་ཧལ་བའི་བཀའ་ལས་ཆེག་གཅིག་ཀང་གཞག་ 

ཏཱུ་མེད་པང་གདམས་ངག་དཱ་འཆར་བར་བྱེད་པས་ 

ན་བཀའ་གདམས་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། སླ་བཤད་ 

འདི་ལ་དགོས་ནུས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཡད་དེ། །ཇེས་ 
རལཔརརར་ིི་ཨཤ ® 

བཀའ་གདམས་ཕོ་བྲང་ པཊ་ཆེན་རིན་པ་ 

ྦ ༠ ཆེའི་གཟིམས་ཆུང་ཞིག | 

གཀའ་མདའ། བཀའ་བློན་དང་མདའ་དཔན། 

༡༡༦ བཀའ་དཔྱད 
ོ བཱུ ༢༧ ` ༩ 

བཀའ་འདྲས་ཆས་ཀྱ་རྒ་མཆ་ ཇྔགས་ཆན་ 

པའི་སྷ་ཞིག་གི་མཚན། 

བཀའ་འདེགས།པ་ ཁྲིམས་སེཌ་བཅའ་བ། 

བཀའ་འདོམས། བཀའ་རཉིན་པའམ བཤད་པ། 
བཀའ་སྐོེད་ བཀའ་ཉན་པའི་འཁར། གཤིན 

རྗེ་གཤེད་ཀྱི་བཀའ་སླབ་པ་པོ། 

བཀའ་སྟཾེད། དཀའ་ཕྫེད། བཀའ་སྲང་།] 

བཀའ་བསསས། ཧྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཚོས་ 

ྦ རཾ རྣམས་ཉན་བྲེས་རྣམས ཀྲིས་ 

རྗེས་སུ་ཚང་བསྔ་བ་སྟེ། བཀའ་བཛྔ་དང་པོ། 
བཀའ་བསྡ་བ་ འཕགས་པ་འད་སྲང་ཆེན་པོ་ 

ལྟ་བ། 
བཀའ་སྡུར་ གྲིས་ཚྔར། 

བཀའ་ནན་ བཅཙན་པའི་བཀའ་འམ། གལ་ 

ྦ ཆེ་ནན་ཏན་བྱེད་པ། 

བཀའ་གནང་བ་ བཀའ་རྩལ་པ། བཀའ་ 
ྦ གསུང་བ། 

བཀའ་གནམ་ ཀ་གནམ། ཀོང་པར་སྡེ་པ་ཀ 

- གཞམ་པ། པབཱུ་ཧུ་ཀ་གཞནམ་ 

གག ཞེམ་པ་ཡུལ་གྱི་མིང་། 
_ བཀའ།་པོད། གླེགས་བམ། 

བཀའ་པོད་ལྔ་ ༡ ཚད་མ་རྣམ་འགྲེ ལ། 

ྒ _ ཐཕ དབྲ་མ། ཐ ཕརང་ཕྱི་ན། 

༤ འདུལ་བ། ཕ མཛོད་བཅང་ལྔའོ། ། 

བཀའ་དཔྱད་ ཐུགས་ཐག་བཅད་པ། ཤཿ - 



བས་ང ༢ྟབ་ས་༢་ ༥ ༡༠༡༩ 

བཀའ་ཕེབས་པ 

བཀའ་ཕེབས་པ་ བཀའ་གནང་བ། བཀའ་ 

མཛད་པ། བཀའ་འབྱོར་བ། 

བཀའ་འཕྲིན་ བཀའི་ཕྲིན་ཡེག་སྟེ་བཀའ་ 
འཕྲིན་དང་བཀའ་ལན་ཉེ་ཐྲ། 

རྒྱལ་བའི་བཀའ་རང་ཡ་བབས 
པ་ལྟ་བྲ། 

བཀའ་བབས་བདུན། ཏཱར་ཧཱ་ཐས་ཧྱྱ་གར་པའི་ 

རྒྱལ་རབས་མཛད་པ་དེའེ། ། 
བཀའ་བབས་བཞི་ ཕྱག་ཧྱ་ཆེན་པ། གཏུམམོ། 

_ མི་ལམ། སྒྱ་ལུས་བཞིའེ། ། 

བཀའ་ཤོག །བཀའ་བམང་ 
བཤུས་ཡིག་ཆུང་སྲིང་དེན་ 

ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

བཀའ་ཕྲེས་ བཀའ་ཤོག །ཕཕྱག་བྲིས། 
བཀའ་འབྲེལ་ གོང་བླ་དཔན་གྱི་བཀའ་དང་ 

འབྲེལ་བ། 

བཀའ་བླེ་གོ་བ་ ཅི་བཤད་ཉན་པ་དང་། ཡིད་ 
ཆེས་པ་དང་རང་སློན་ཤེས་པ། 

བཀའ།་བབས་ 

བཀའ་བམ་ 

བཀའ་བ་བདེ་བ་ སུབཙཾ བཀའ་ཉན་པའམ། 

བསབ་བྱ་ལ་ཁས་བྲངས་པ་ 

དང་། ཆོས་སོགས་བཤད་པའི་དོན་ལ་སེམས་དགའ 

བའམ་བློབདེ་བ། ྦ ཞེས་ བླེ་བདེ་དང་ མཚངས། 

བཀའ་བླེ་བདེ་བ། བཀའ་གྱ་ལ་གུས་བཀྲར་ཞུ་བ། 
བཀའ་བླེ་མི་བདེ་བ་ དངཙཧུཾ། ཉེས་པ་གླེང་ 

2༡༡ བཀའ་མ 

དུ་མི་འཇུག་པའམ། གླེང་མི་བདེ་བ། འདྲལ་བའི་ 

ཁྲིམས་ཕེགས་ལ་མི'དགའ་བའི་དན་ལ་འཇུག 
བཀའ་བློན ཡསད: བཀའ་ཡི་བློན་པ། 
བཀའ་བེན་དང་འཁོར་ བཀའ་བོན་ཆོའི་ 

བདྲུང་གནས་ཀྱི་འཁེར། 
བཀའ་བླིན་སྤུང་ ཀ་ཕྤག། ཧྱྱ་བོད་ཆོང་འདྲས་ 

འཇོམས་ས། 

བཀའ།བླེན་བཞི་ བོད་གཏུང་བཀའ་ཤག་གི་ 
བཀའ་བློན་ཆེན་པོ་བཅི། 

བཀའ་བྲེན་གསུམ་ དཔེར་ན། བཀའ་བྲིན་ 

ལུམ་པ་བ། བཀའ་བློན་ང་ཕོད 

པ། བཀའ་བློན་ཕྱང་ར་བ་སྟེ་གསུམ་ལ། ང་ཡུམ་ 

སྦྱར་གསུམ་ཡང་ཟེར། 

བཀའ་དབང་ མཉིན། གསང་བདེ་འཇིགས་ 

གསུམ་ཧྱི་དབང་སོཌ། བླེན་པོ། 

བཀའ་དབབ་ ཐཾན་པ། བཀའ་བླན། 
བཀའ་འབངས་ གཡོག་པ། ཕི་འབངས་མི་སེང། 

ཆབ་འབངས། ྦ 

བཀའ་འབབ།པ། བཀའ་གནང་བའམ་བཀའ་ 

སྩལ་པ། 

བཀའ།འབུམ། ཧྱལ་བའི་བཀའ་འབམ་དང་། 
མ་ཁ ་བཀའ་འབཐམ་དང་། 

དབེན་ས་བཀའ་འབྲམ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲྭ 
བཀའ་མ། བཀའ་མ་དང་གཏེར་མ་གཉིས་ལམ 
འདི་ནི་དཀའ་མ་ཟེར་བ་ལྟ་བ་དང་དགོངས་གཏེར། 



བཀའ་མོལ 

| བཀའ་མལ་ སྐད་ཆའི་ཞྟེ་ཆིག ། 

བཀའ་མང་ཐམ།པ། བཀའ་མང་པོ་ཤེས་ཉོཌ་ 
བྱང་བང་ཟེང། 

བཀའ་གཅང་མ། བཀའ་འཕཁྲལ་བ་མེད་པ། 
ཀྱེན་མེད་པ། 

བཀའ་བཅན། གཏན་ཤི་བཀའ། ཧལ་པའི་ 

བཀའ་ཕེགས་འགྱུར་བ མེད་ 
པའི་བོན། ཧྱལ་པོའི་སྨ་བ་ 
ལན་གཅིག་ལྟ་བྲ། 

བཀའ་རྩ། གཞུང་གི་བཀའ་རྱ་དང་ཙ་ཆི་ག། 
བཀའ་ཉོམ་གནང།བ་ བཀའ་ཙམ་མཛད་པ། 

བཀད་པ། བཟོ་བ། 
བཀའ་རྩལ།པ་ བཀའ་སྩེལ་པ། དཀའ་ 

གསུངས་པ། བཀའ་གནང་ 

བའམ། གསུངསཔ། 

བཀའ་བརལ།པ།་དང།་བཀའ་བཅསལ་ཏོ་ 

འཀའ་གནང་མཛད་ཟིན་ 

འདས་ཆིག་དང་། ཛོགས་ཆིག་ད་དྲག་ཅན་ནོ།། 

བཀའ་ཚོགས་ བཀའ་ལན། ཕུག་བྲིས། 
ཡི་གེ། གསུང་ལན་ཏེ། ནང 

མའི་བཀའ་ཚོགས་ཀྱང་གསེར་ལྡན་མའི་རྒྱན་བཞིན་ 
ཡད་པ་མའིན་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

བཀའ་འཇིན། འཇིན་ཡིག། ཡིག་ཆ། མི་ 

ངེས་པའི་ཁྲིམས་བྱང་དང་ཤུཌ 

བུང་ཚུང་ཕུལ་ལ་བཀའ་འཇིན་བླངས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

བཀའ་ཤག 
བཀའ་ཞིབ་གནང་ཐ་ ཉིཔ་དཔོད་བྱེད་པ། 

བཀའ་བཏིན།བྱེད་པ་ ཨྟྣཀར། བཀའ་བཞིན 

ཉན་པ། 

བཀའ་རཔ་འབྱམས་པ། མབས་པ་ཆེན་པོ། 

བཀའ་རམས་པ་ གཞུང་ཆེ་མོར་གསན་བསམ 
མྤབར་ཕྱིན་པའི་དགེ་བཤེས་ 

ལྟ'བུ། 

བཀའ་ལ།་བཏགས། ཁྲིམས་ཀྱི་གཅད་ཧྱ་ 
བསླགས་པ། 

བཀའ་ལ་རྩི་བ་ བཀའ་ལ་ཉན་པ། ཆ་འཇེག་ 
བྱེད་པ། ྭ 

བཀའ་ལན་ ཡན། དཾ་བའི་ལན། 
བཀའ་ལས་འགང་བ། བཀའ་ལ་མི་ཉན་པའམ 

བཀའ་འགལ་བ ལྟ་བ། 
བཀའ།ལུང་ ཤིཿཏཿ གདམས་པ། ཉི་བང་ 

བསྟན་པ། ཡུང་རྟེན་པ། 

འདྲེན་བསྟན་པ། བཀའ་ལུང་གནང་བ། བཀའ་ 
ལུང་གི་བསྟན་པ། 

བཀའ་ཡུང་ངམ།་བཤད་པ་ཅན་ ཉྭ་སྲང་སོཌ་ 
ཨཉིས་ཇྗེང་ཡོང་རྨོན་བཤད་ཀྱི་ 

ལུང་ཧྲབ་པ། 

གྲ་ལོག་སྟེ། སྔེམ་པ་ཉམས་པ། 

པོད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཆེ་ 

ཤེས། བཀའ་ཧྱ་ང་འགྲོ་མི་ 
རྣམས་འ"བཀའ་ཤག་ནས་དེབ་སྤྲིད་སྟབས་ཚིས་ཁང 

ནས་ཀྱང་བརྡའ་འཕྲེད་བྱས་ཟེར་བལྟབྲ། 

བཀའ་ལག་ 

བགའ ཤྲ 



༧༅༅ ལ་ཁ 

བཀའ་ཤག 

བཀའ་ཤག ཨྭགཱཀཏཿ བཀའ་ཤག ཕྱག 
བྲིས་བཀའ་གནང་བའི་ི་གི་ ྲ 

བཀའ་ཤོག་རི་མ་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བ། བཀའ་རྱ། 
བཀའ་གསལ་ བཀའ་ཡོན། བཀའ་གསལ་ 

རིམ་བསྟུད་མཛོད་པ། ཡ་དྭཌ་ 

སྐད་ད་ལགས་ཡེགས་ས་ 
བཀའ་སྲང་ བཀའ་བཞཉིན་སུང་བཞི་སྲང་ 

མ དམ་ཅན་ཚོས་སྐྱོང་། 

བཀའ་རླེབ་གནང་བ་ དཔྲང་བྱ་རྱྱབ་པ། 

བཀའི་ཆ་བ་ཆ་ ཆོགས་འདུའི་ར་བོ་ཆེ། 
བཀའི་ཅོད་པན་ དང་དྲ་ཐུང་དགོས་པའི་བཀའ། 
བཀའ་མདུན་བླེན་ བློན་པ། གུས་ཆུང་བཀའི་ 

མདུན་བློན་མིང་འཇིན་བདག་ 
དང་ཡལྲས་བྱ་ཕེང་སྐ་གཤོག་འཁེར་བཅས་ཁམས་ 

སྙེམས་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 
བཀར་ བཀའ་ངཇ། བཀང་པ། བཀོལ་ 

བ། གར་ཏེ། ཟུར་དྲ་བཏོན་ 
པའི་འདས་ཆེག ལོགས་རུ་བསལ་བའི་དན། 

བཀར་བཏགས་ ནེམིཏབིཏ། བཀས་ཟིན་པའི་ 

དན་དང་། བཀའ་ང་བཏཊ་ 
པ། ཁྲིམས་ཆགས་པ། ཁྲི་མས་བརླགས་པ་སྟེ། གློ 
གསལ་མགྲིན་ཧྒན་ལས། བཀར་བཏགས་ནི་བཀས་ 

ཟིན་པའི་དན་ཏེ་ཐུགས་ལ་བཏགས་པ་ལ་ཐུགས་ 
ཀིས་ཟིན་ཟེང་བ་བྐྙིན་ནཾ། །ཞྟེཕ་གསུངས་སོ། 

བཀར་བ ཨཙཌཁན། བཀལ་བ་དང་། 
ྦ དགར་བ་དང་། སོ་སོང་ཕྱེ་བ། 

༡༩༧ བཀས་པ 

གཞས་ནས་བཀར་པ། ཟུང་དྲ་བཀང་བ། ལོགས་སུ 

བཀར་བ་རྟམས་ཀྱེ་འདམ་ཆིག །ལོགས་སུ་གཟལ་ 

བཞི་ དན། 
བཀར་ ཙེལ བཀའི་ཚལ་བཞིན། 
བཀལ་ སཔཏནི། རརྐུ། ཁྲལ་བཀལ་ 

དང་། བལ་བཀལ་བ། སྐད་ 
པ་ལག་པས་སྨིལ་པའི་འདརས་ཆེག། 

བཀལ།ཐགས་ ར་མྨ་ཉག་ལྔ་ངེ་ལ་བཀལ་ཐ8ཌ 
བྱས་པར་ཟེར། བྲཌ་འཁྲག་པ། 

བཀལ་བ། དེ་པཾ་ཁལ་མང་བཀལ་བ་དང་། 

ཀ་ང་མཆེད་རྫས་བཀལ་བ་ 
དང་། བལ་བཀལ་པ། ཁྲལ་བཀལ་བ། འཁལ་བ། 

འགེལ་བ། ཕླིམ་པ་སོགས་ཀྱི་དེ་ན་ཅན་ཞེ། ། 
བཀས་ སེར། པཁན། ཤིང་སེགས་ 

ྦ དྭམ་བྲང་བྱས་པའམ་བཀང་ 

པ་དང་། ཕྱེད་མང་བཤགས་པའི་མིང་དང་། 

འདས་ཆེག །ཆྱལ་པོ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ཨིས་ཟེར་ 

བའི་དན་དྭའང་། ། 
བཀས་བཅས་པ། བླ་དཔེན་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ 

ཡཤིག་ཁྲིམས་ཆགས་པའམ་ 

བཀའ་ཨིས་ཐག་བཅད་པ། 

བཀསཔ་པ་ ཕཊ། པརཾན། པཌན། སེང་ 

ཀའམ་ཕེར་ཁ། གཤགས་པའི་ 
མིང་དང་། ཤིངཇ་མགས་འགས་པའམ་བཀས་པ་ 

ལྟ་བུའི་འདཔ་ཆིག 



བཀས་རྨ་པར་ཅི་གནང 

བཀས་ར་པར་ཅེ་གནང་ བཀའ་དྲིས་གནང་ 
ཞིས་པན། ། 

བཀ་ སྨན་ལྟ་བུ་ཁུ་བ་འབྱིན་པའམ 

བཏོན་པའི་བྱ་བ། 

སབ་རག མང ་འ་ 

ཕྱང་། བཀྲ་བ་འབྱིན་པ། 

སྨན་བཀྲས་ཏེ་བར་བ། བཀྲས་པའི་བྱ་བ་དང་། 

བཙག་པའམ་ཚག་པ་དང་། དེ་མི་ཉིམ་པའམ 

དྲི་ངན་ལའང་། ། 

བཀུག་ ཨཱཀླའཾ། ཨཀརཊ། ཨྲཀཏཏ 
ྦ ཤིང་སོགས་ཀྱི་རྩེ་མཾ་མང་བཀྲག 

པའི་འདས་ཆིག། 

བཀག་ནས་ ཀུཿཏ། དུད་འྲག་དང་མི་ 
ཕེགས་བཀྲག་པ། 

བཀག་པ ཞབུགས་པ། འདུད་སཟླུར་པ་ 

མམ འའབ་ད། ཚུང 
བཀྲག་ཟིན་པའི་མིང་དང་། བཀག་ཤག་ཅེས་པའང་།། 

བཀུམ་ བསད་པ འགྲམ་པ། བཀྲམ་ 

པ། བཀམས་པ། མཚམས་ 

བཀྲམ་པང་བཤྱིའེ།། ཞེས་པ། 

བཀམ་པ་ བཟཐདན་མ་དྔང་། ཕུན་བུང་ང 
བཏང་བ་དང་བཅད་པ་ལའང་ 

འཇུག་རྟི། འདུལ་བ་ལུང་གཉི་'ལས། ཤིང་གཅིག་ 
ལས་གཉིས་ཀིས་བཀམ་དུ་རང་ཇམ་ཞེས་གསུངས་ 
པ་ལྟ་བྲ།། 

༡༢༠ བཀུར་བ 

བཀམས་ ཕྲོག་བཅད་པའམ་བསད་པའི་ 

འདས་ཆེག་ག། 
བཀམས་པ་ སཱརིཏཱ། བྷངངི། བསད་པ་ 

དང་། མ་རངས་པར་བཀླམས 

ས་འ བཱའི་སིཿདྲ་དང་འཇུག་རྙ8། 

བཀརྨ་ཐཿ ཐཱ པཏཀར། པྲལ། 

མརྙཾནྨཾདཾ། བཀྲཏ། ཕག་ དང་། 

རྔེན་ དུ་ཇང་བ་ བེགས་ གུས་པ་བྱེད་ "་པ། མཆད་ 

ཅིང་ཞྭེ་ཕ་བྱེད་པ། མཆེད་པའམ་མཆོག་ 

ཏུ་བལྟ་བའི་དན་དང་། མི་ཆེན་པོ་ལ་བཀར་ 

སྟིས་དྲེགས་པ་སྟེ། མིང་། མཆོད་པ། རིམགྲོ། 

བརྙེན་བཀྲར། རི་མོང་བྱས་པ། སྟི་སྟང་བྱེདཔ། 

ཞབས་ཏོག། ཞབྲས་འབྲིང་། བཀྲར་བ། ཉིེ་བར་ 
ཕྱེད་པ། ཇྗེད་པ་རྣམས་པོ། | 

བཀུར་རི་བྱ་བ་ དརང་དཔངས་ལ ཕོགས་པ་ 

བཅེངས་ནས་ཁྱད་པར་དྲ་ 

འཕགས་པའི་གནརས་ ལཾ འཇོག་པ་དང་མཆོད་ཅེང་ 

གྲུས་བཀྲར་ཞུ་བ། ྦ 

བཀར་འདེབས་ ནྡན། ཀལཀ འཕྲ་ཧཱ་འཐར། 
བེགས་ ཡོད པ་ལ་ མེད་ པར་ 

འཇིན་པ་ཕག་ཀྱི་ལེག་ཤེས། སྨད་པ་ལའང་། 
བཀར་བ་ མཨཆི་ཏོ། སྟཾཁིཏོ། བསྦཧཾ། 
ཉེས་པ། གནོང་མི་བཀར་བ་སྟེ། ཁས་མེ་ལེན་པ། 

ཡང་ན། མཆད་པའི་དན་དང་། བཏུད་པ་དང་། 
མཆག་དུ་འཇིན་པའི དེན། ནང་བ་འདང འཇུག་པ 
དང་། ཡང་། ཁུར་བ་དང། ཁྱེང་བ་ལའང་འཇུག ། 



བཀུར་བར་བྱེད་པ 

གང་དྭ་བཀར་བརང་ 

བྱེད་པ། གུས་བཀྲར་ཞུ་བ། 

བཀར་བས་ ལས་ པྲའཡ། བ་མ་དང་ཕ་མ་ 

ལྟ་བུང་བཀྲང་བའི་ལས་དགེ་ 

པ་བྱབ་པ་ལྟ་བྲ། 

སྟཏཾ། བསྟེད་པའི་ཆིག་དང་།, 

བརྫགས་འཾས། བརྫགྲམ་པ་ 
བརྔེད་པ། བསྟད་མྨྲ། །མཐ་བར་ 

བྱ་བ། ཆེ་བརྗེད། མཆོག་གྱར། ཕུལ་བྱང'), རྨད་ 

བྱང་། ཡེགས་བརྗེད། ཤིས་བརྗེད། ལེགས་མྨ། 

གཟེངས་བསྟད་པ། ཤིན་ཏུ་བཟང་ཟེང་བ་རྣམསོ། ། 

བཀར་བཟས བརྙིན'བཀྲར་དང་ཞྱེ་ས་བྱས་ 

པའི་དེན། 

བཀར་བར་བྱེད་པ་ 

༤ 

བཀར་ཆག་ 

མཆད་ཆིག 

བཀར་འོས་ པའོ ཁཱ། མཆོད་བྱའི་གནས་ 

བླ་མ་སོགས་ཕྱག་གི་ཡུལ་ དྲྭ་ 
བྱར་བྲནི་མཆན། 

བཀྲུས པརིཕུཀྭ | ཁུ་བ་བཏོན་པ། 

བཀུས།ཏེ་ བར་བ་ ཁུ་ ྦ  '་བཏན་ཚར་བའི་ཕྱག་ 

མ་སྟེ། ངོ ་མའམ་རྙྩིགས་མ་ 

ཕྱིར་ཕོམ་པའམ་པར་བའི་ 

འདས་ཆིག ། 
བཀས།་པ་ བླག་པ་སྟེ་སྣམ་བཀྲས་པ་དང་། 

བཅད་དང་། བཙག་པ་ཡའང་།| 

བཀོག་ ཤིང་ཕོགས་ཀྱི་ཅ་བ་བཀོག་ 
པའམ་བཏན་པའི་འདས་ཆིག། 

༡427 

བཀོབ།་པ་ 

བཀོང། 

བཀད་ལྡན་ 

འགག་པ་སྟེ། པ་ནས་དྡེ་སེཌ' 
བཀོག་པ་དང་། ཤིང་གི་ཤུན་ 
པ་བྲཤུས་པའམ་བཀོག་པ། པ་ 

བཀེ་བའམ་བཀོག་པ་དང་ལམ་ 

འགོག་པ་ལའང་།། 
བཀང་བ་ི། སྨ་བཀོང་པ་ 
དང་། སྤ་འགོང་པ་རྟེ། 

གཟིལ་གྱིས་ གཞོན་པ། 
འགོང་བ་དང་། འགེངས་པ། 

ཕྲོང་པོ་བཀོད་པའི་མདེ་ཕེར་ 

པའི་བཀོད་ལྟ་བྲ་སྟེ། བྱ་བ། 
བྱས་པའི་འབྲས་བྲའམ་འདས་ཆེག་གི་སྒེ་ནས་ 
བཏགས་པའམ་བརྗིད་པའི་མིང་གི་དཔེང་གསུངས་ 

པར་སྣང།། བདཟོས་པ། 

_ཧཱཾས། འགོད་པའི་ཞདཔ་ཆིག། 
བེས། བཀད་ཟླིག་བྱས་པ། 

བཀཾབ་ལྟ། ལམ་ཀའི་འཆར་ 

གི་ཕྤགས་གདིང་ཨིང་ ཟེང་ཏེ་ 
ཁང་པའི་བཀད་པ་བརྟ་ 
མཁན་ལྟ་བུ། 

བཀོད་འདོམས། བཀོད་ཏོན་པ། ལས་ཀའི་ བྱས 

བཀད་སྟེན་མཁན། 
གཏུའི་བྱིམ་དང་། 
བཅ་གཅིག་པ། 
འབྲིང་པོ་ཕོགས། 

བཀོང་བ་ 
བཀོད་ 

བཀོད་ 

བཀོདབྷྟ་ 

ཧར་ཟླ་ 
དགུན་ཟླ་ 

བཀོད་ལྡན། 



ཐ་ 

འགད་པ་དང་། བཟོས་པ། 

གྲལ། སྤྲེས་པ། གྲལ་ལ་ 

འགད་པའི་འདས་ཆིག །སྤྲས་པ་དང་། སེམས་ལ 
བཀོད་པ་དང་། ཡིག་ཐྲག་བུྭ་བཀོད་པ་ལྟ་བྲ། 
བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ བང་སེམས་ཀྱི་མཚན། 
བཀོད་པའི་གྱུཙ་ག་གཏོར་ རིག་པའི་ ཧུལ་པོ། 

བཀོད་པ་ 

བཀོད་བྱུས་ བཀོད་པ་བཤད་རྟངས། 
བཀོདའྲབཐེལ་ བཀོད་པ་ཤེད་པ་དང་འབྲེལ་བ། 
བཀོད་མ་ བྱེ་མའི་དཀྲེལ་ནས་གྱེན་དྲ་ 

_ འཕྱར་ཞིང་ཆུ་མི་ཟད་པ་སྟེ་ 
རྱྱན་ཆད་མེད་པར་འབྱིན་པའ།། 

བཀོད་ཆོད་ཀྱེ་རྟགས་ བཙུགས་པའམ། བཞག་ 
པའམ་མཛད་པའི་རགས་སུ་ 

སྣང་ཡང་། མཚན་ཉིད་དཔེ་ཆ་ལ་གསལ་པོ 'ཡོད། 

བཀོད་ལེགས་ ཁང་པའི་བཀོད་པ་ལེགས་པོ་ 

བཀོད་གསལ། ཇི་ཉར་བྲིས་པ་ལྟར། 
དང་། མཆོད་པ་བཀོད་པ་ 

བཤམས་ཚལ་ལེགས་པ། 
འཁོན་པ། བཀན་པ་ཞེས་ 

པའི་བརྡ་རིང་སྟེ། ཁྲེ་བའམ་ 
ཕྲང་བ་ལ་འཇུག་སྟེ། འཇུག་པ་ལས། དེ་ལ་བཀེན་ 
པ་བྱས་ཟིན་ཝྔེག་གམ་ཅེ། ཞཱེས་པ་ལྟར་དང་། 

ཡང་གོས་བཀོན་པ་ལཞང་འཇུག ། 
བཀོར་མགོ་བྱེད།པ། བྲ་སླིག་བྱེད་པ། 
བཀོར་འདྲེ གདོང་འདེ་ཉིག་གི་མིང་། 

བཀོན་པ། 

༡38 བཀེལ་ཞིག 

ཅཏ། ཨུསསྟནཡ། བཀར་ 

དང་། དགང་བ་དང་། ཟུར་ 
དུ་བཏོན་པའི་འདས་ཆེག་དང་། ལོགས་སུ་གསལ་ 
བའི་དན་ཅན། བྲན་དྲ་བཀོལ་བའམ། གཞོག་བུ་ 
བཀལ་བ་སྟེ། གཡོག་པོར་བཞུག་པ། 
བཀྲོལ་བཏུབ་ བཀོལ་དྲ་ཐུབ་པ། ཁ་ལ་ཉན་པ། 
བཀོལ་ཡྱོད་ 

བཀོལ་ཕྱོད་ཀྱི་སྔུག'་བརྫལ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

བཀོལ་བ་ ཨབྷཾཤནཾ། འཁ ལ་བ། ལཡམ་ 

བཀལ་དང་། སྟད་མྱད་ 
བཀཾལ་བ། གཡོག་དུ་བཀལ་བ། ཟུར་ད་བཀོལ་བ། 
ཡེགས་སུ་དགར་བ་སྟེ། བློ་གསལ་མགྲེན་རྒྱན་ལས། 
བཀལ་བ་ནི་ལེགས་སུ་བཀར་བ་ི་བཀལ་བའི་ 
བར་ཆད་དང་ཕར་ཕྱིན་ཟུར་བཀལ་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ།། 

ཞེས་དང་། ཨང་། ཕྱང་བ་དང་། བཏོན་པ་དང་། 

དབེ་བ་བྱས་པ་དང་། བསཾས་པ་འའང་ང་། | 

བཀོལ་བར་བྱ་བ་ ཡོགས་སུ་བཀར་བ་དང་། 
བཾ གཡག་བཀལ་པར་བྱ་བ། 

བཀོལ 

མནང་ཕྱེད་དེ་བྱོལ་ཕེང་ལ་ 

བཀོལ་བྱསག གཞག་པོ། 

བཀོལ་མག་ གཡོག་དང་མཚུངས་པའི་མག་ 
པ་རྟེ། བྲ་མོའི་ཁྱིམ་དུ་ 

ཞུགས་པའི་མག་པ་ལྟ་བུ། 
བཀོལ་མི་བཏུབ་ ལམ་བཀེ འལ ་མི་ཐུབ་པའམ་ 

' ཁ་ལ་མ་ཉན་པ། ་ 
༤༽ རི རེ བག 

བཀོལ་ཞིག་ ལས་དང་ཇ་ཆ་བཀལ་ཐིག་ལྟ་ཐྲ། 



བཀལ 

བཀཏལ་ བག་འཇྱལ། ངག་གི་མི་དགེ་བ 
ྦ _ གསུམ་གྱི་ཨ་གྱལ། 

བཀལ་བ།་ ངག་འཆལ་བ། ཇག་དན་མེད 
རྨས་པ། བཀལ་བའི་ངག། 

འཁྱིག་པ། ཐྲག་པས་འཆིང་ 
པའམ་བསྔམས་པ། 

བནཛྲཾཱ། ཐྲག་པ་པཾཌ་ཀྱིས་ 
བཅིངས་པ་སྟེ། དཀྱིགས་པ། 

འཁྱིགས། འདས་པ།, 
ཇ་་ 

བཀྱེག་པ་ 

བཀྱིགས" 

བཀེགས་པ་ 

བཅངས་པ། རུན་མའི་ལག་པ་ 

ཐྲག་པས་བཀྱིགས་པ་ལྟ་བུ། 

ཅོདཏཾ། རྒྱ་འགྱེད་པའི་མིང་ 
ྦ དང་། འད་པཀ། རྤལ་པ་ 

བྱི། ཕ་ཉ་བྱའི། སོན་མོ་བྱཀི་ལྟ་བ་དང་། 

འགྱེ་ད་པ་དང་། ཕོཾ་ཉ་མངག་པ་དང་། རྨོ་ས་ 
པ་དང་། ཁྱབ་པ་དང་། 

འྲག་བ་སྟེ། 

བཀི་བ་ཟེར་ཐ་ལྟ་བྭ་དང་། ཞད་ཟེར་བྱཀྱེ་ཟེར 

བ་ལྟ་བྲའི། ། 

བཀེ་བ། 

བཀྲམ་པ་དང་། 

བཏང་བ་དང་། བྱེས་ལམ་དྭ་ 

བཀྱེད་པ། བརྐེད་པཞམ་རྒྱ་བསྐྱེད་པ། 
ྒ འཕེལ་བ། 

བཀེེལ།ཆེ། བ། ཁྱོན་ཡངས་པ། དཀྱེལ་ 
ཆེ་འང་ངོ་། ྭ 

བསྔམས་པ། 

བཀ་ཡང 

ནྲགཀྲཧ། བཀའ་བཏྲོན། 
བསྡིགས་པ་དང་། རྡང་བ་ 

དང་། བཀའ་བཀྲན་པ་དང་། 
བཀྱན་བཀྱལ་བ།དང་' ཁོང་ཁྲས་པ་དང་། གོང་ 

བཀེན། པ་ 

. བཀོན་པ་དང་བགམ་པ་ལའང་། 

བཀ་ཆེན་ ཕལཀོ། མཧཉིཏ། རི་མེ་མཁན། 
ྦ ཟེ 

བྲ་ཀ་སྣང་ ཁྲ་བོ། 

བྲཀཔ་ ཅྲིཀྲ། ཉེས་དང་། ཅིཾཏ། 
གངས་སྤལ་ལམ། ཅཙང་པའི་ 

མེང་། སླིན་གེང་ཡང་ཟེར། ཨང་། མཛེས་པ་ 

གཟི་བརྗིད་ཀྱི་དན་དང་། འོད་གསལ་འཕྲོ་ཐ་ 
ལྟ་བུ་དང་། ཁྲ་བཾ་ཡའང་། 

བྲཀ་བའི་'སྐད'འབྱིན་ བ་གཧ། ཐྭག་ཏིི་ 
མིང་། 

བྲཀ་ཐའི་འོག་དཔག་ཅན། ཅིཏྷབེ་ཁཱཝ། མ་བྱ། 
བཀ་བར་དམབས་པ། གསལ་པར་དམིཌ་པ། 

བཀ་བར།འཇིན་པ། ཅིཏཀང། ཕལ་ཆེར་ 

_ འཇིན་པ་དང་། འལ་ཆོད་དྲ་ 
འཇིན་པ། 

བཀཱ་བྱེད་ རི་མོ་མཁན། རི་མོ་པ། 

བཀ་མ་ཤིས། བྲལ་ཤིས་པའི་མི་མཐཐན་པའི་ 

ཕྱོགས། 

བཀ་ལལ་ལྭལ་ ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་དེན། 
ྦ བཀ་ཞིང་དམར་ ཆོར་གྙཞི་དམང་པོ འི་རི་མོ། 

བཀུ་ཡར་ བྲིི། ཆོས་གྱེ་སྣ་ཆོཌ་པའི་མིང་། 



པཀ་ལམ 

ཁྲ་ལམ་མེ། 

གསལ་ལེ། ཐང་ཁ་བཀམ་པ་ 

ལྟ་བུའི་མཇེབཔ་པ་ལ་བཀྲ་ཡམ 

_ མེར་འདུག་ཟེར། 
བཀྭ་ལམ་འཆར་བ། གསལ་བར་ཤར་བ། 

_ ཐྭཀ་ཤིས་ 

བཀུ་ལམ་ 

བགེཌ་དང་པར་ཆད་མེད་པའི་ 
དན་དང་། ཡང་། གཟའ་མིག་དམར་གྱི་མིང་ཉྟི། 

འདི་ལ་གྲངག་པ་ཆེ་བའི་མ་ཤིས་པ་ཝག་པའི་མིང་ 
གིས་པོ། | ཞེས་གསུངས 
བཀ་ཤིས་གླིང་ ཁམས་ཀྱི་དགོན་པ་ཐིགི་མིང', 
བཀ་ཤིས་ཕླཾ་མང་ 

ྦ ཟློ་མང་པོ་ཨོད་པར། 

བཀ" ཤེས་ཅན་ སྟཏིཀཿ མླ་ལྷཀཿ ཨ་ག་ཇ་ 

ནག་ པོའི་ མིང་ | འབྲུ'རིཌ་ཤིག། 

བཀ་ཤེས་ཆོས་རྫོང་ འབྱག་རྒྱལ་པོའི་དབྱར་ 
ཀའི་གདན་པ། ཐམ་ 
བུའང་ཟེར། 

བཀ་ཤིས་བརོད་པ་ ལེཌ་པའི་ཆེག་བརཇད་པ། 

བཀ ཤིས་རྟགས། ཆྲ་པའི་མིང་སྟེ། འབྲས་ 

ཛྔིངས་གངས་ཆེན་མཇེད་ལྔའི་ 
གངས་ངིའི་རྐྱད་ནས་ཐྲེན་ཏེ་ཀ་ཕྱག་རྡེར་གླིང་ས་ 
མཚམས་དབྱེ་ཞིང་། ཧྱ་བྲང་རྒྱུད་བབས་པའི་ 

བྲལ་ཤིས་རྟགས་ཉི་གཙང་པོང་ཟམ་ཆེན་ཡོད་པ་དེའི་ 

ཞེས་པ། །དགེ་ཉིང་བཟང་པོའི། 
མིང་དང་། དགེ་བ་ཅན་ནམ། 

ཡུལ་དང་མཆད་རྟེན་ 

༡༢༤ 

༢༩ . རོ 

མངན་པང་ 

བྲགཤིས་ཅེ་ 
གཞབ་གཡོན་གཉིས་སུ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྐྱད་གྱི་ 
རི་མོ་བཀོད་ཡོད་པས་ན་ཆུ་བོ་དེ་དང་ཟམ་ཆེན་དེ་ ྦ 

ལ་བའི ས་བཀ་དང་ བཀྲི་སེ་བྲཀྲ་ཟམ་ཆེན་ཟེར། ཟམ་ 

ཆེན་དེ་བཛོ་པར་དབིན་སླེར་འབྲམ་ཕྲག་བདྲན་ 

གཞནས་པ་ རེད། ྒ ཤོ 

པཀ་ ཤིས་ རྟབས ར་ལ ཀརིན་པེ་ཆེན་གདུཌ། 

༨གསྲེར་གྱི་ཉ། ཐགཏེཇ་ཆེན་ 

པའི་བམ་པ། ༤པླད་བཟང་པ། ཕདང་དཀར་ 

གཡས་འཁྱིལ། ༦དཔལ་གྱི་བེའུ། ༧མཆག་གི་རྒྱལ་ 

མཚན། ༢གསེང་གྱི་ འཁར་ཡ་སྟེ་བརྐྱད་དེ། | 
བཀ་ཤིས་དུང་ དང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ཏེ། 
རོ དུང་མཆོག སྐྱེ་བ་ལྔ་པ། 

རྒྱལ་པའི་འཁྱིལ་བ་རྣམས་ཟེང་ར། ད 

བཀ་ཤིས་ཝྡན་ བྲལ་ཤིས་པ་དང་ཝྡན་པ། 

བཀ། ཤེས་པའི་ཛྫ་མ། བྲ་ཤིས་པའི་རྫས་ 

བརྒྱད་སེགས། ། 
བྲཀ་ཤིས་པའི་ཡེ་ གཱ ཨོཾ་ལ་ཟེར། 
བྲཀ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག། མངྐཱལ་བཱཔཱཧུ ྦ 

སྨོན་ ཡམ་གྱི་ཆྔག ། 

བཀ་ཤིས།ེད་མ་ རིག་པའི་རྒྱལ་མོ། སེང་གེ་ 

ལའང་འཇུག ། 

བྲཀ་ཤིས་བླ་མ་ ཏུན་གཟིགས་༧པཌ་ཆེན་རྙིནླ 
པཾ་ཆེ། པཌ་ཆེན་བླ་མ། 

བཟྲིས་ ཅིབས་ཝྡན་ གཟའ་མིག་དམར། 

བཀ་ཤིས་ ཙེ་ ཐད་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀྲེང་ 



བཀ་ཤིས་བརྗེགས་པ་ 

གསེབ་ཞིག་གི་མིང་། 
བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པ་ མད་ཞུག་མཚན། 

བཀ་ཤིས་རྫས་བརྒུད" མེ་ལོང་། གྷ ་ཝྲང་། 

¶ོ། རྩ་དྲང་བ། ཤིང་ཏོག་ 
བིལ་བ། དྭང་དཀར་གཡས་ 

འཁྱིལ། ལི་ཁྲི། ཡངས་དཀར་ 

ཏེ" བརྒྱད་དེ། ། 
བཀ་ཤྲིས་རྫོགས་པ་ གྲལ པཕུརཊ། ལས་ 

ྦ ཡངས་སུ།ཛིགས་པར་ཟེར། 

བཀ ཤིས་ཝུན།པོ། གདན་ས་ཆེན་པ་བཉིའི་ 
ཡ་གྱལ་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ 

ལུན་པོང་ཟེར། 

བཀྲིས'ལྷན།པོ འི གདན་ས་ རྒྱལ'དབང་སླ་ 

ཕྲེང་དང་པོ་ཇྗེ་དགེ་འདྲན་གྲབ 
པ་ནས་ཕྱག་བཏབས་པའི་གདན་མ་སྟེ་དགེ་འདྲན་ 
པ་ལྔ་སྟང་རྙག་ཙམ་ བཞུགས་སྭོ། ། 
བཀ་སཾ་ 
བཀྲག་ 

ཟེང་བ་ལྟ་བ།དང་། འཾ་ད་ཟེར་བྲཀག་མདངས་ཆེ་ 
པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་མིང་། 

བཀག།མདངས། ཆོན་ཅིའི་མདངས་འཕྲེ་ས་ 

པའམ། གཟི་བརིད་ཆེ་བ། 
མདོག་བཟང་བ། བཀུག་པ མདངས་ 

ཅན། འཆེར།་བ། 

གད་ན་ནམ་འདྲེ་ཉིག་གི་མིང་། 
བྷ། མཛ། བཀྲག་མདྦཆས་ 

ཡོད་པ། ཤ་བཀྲག་མདངས་ , 

༡༢༣. བཀམ་པ 

ྦ བཀག་མ ད་ ཡཛཀཿ མདག་ཛན་པ། 

ྒ མདངས་མད་པ། 

ཐཀུཐ་ མང་པོ འི་དྱཀིལ་ནས་བྲབ་ 
པའམ་། འདེམས་པ། རོང] 

དབྲ འོང འདེབས་པ་ བྲཀཔས 

པ། མཆོག་བུ་བྲཀབ་པ། 
ཞྭགས་ས་པ། 

མང་པའི་ནང་ནས་འདམས་ 

ཟིན་པའི་དོན་དང་ ཟུར་དྭ་ 

ཁྲེན་པའམ། ལོགས་སུ་བཀར་ 

བ་ལའང་ང་། | 

བཀབ་པ 

བཀབས་ 

མང་པ་ལས།འདམས་ཚང་བ། 

_ ཁྱུ་ནས་ཕྱངས་བ་དང་།, གྱེ་ཐྲ” 
ྦ པ་དང་། འདམ་ཁྲ་བས་པ་ 

དང་། མང་པའི་དྲབས་ནས་འདམས་པའི་མཆོག། 

གམ་གཅོ་བའི་དན་ཅན་ཏེ། བློ་གསལ་མགྲེན་རྒྱན' 
ལས། བཀྲབས་པ་ན་མང་པཕོའི་ནང་ནས་འདམས་ 

པའི་འཁར་ནང་མ་ཉཏེ། འདུལ་བའི བར་ཆད་དྲིས 

པའི ་རྐཔས། རྱྱལ་པེས་བཀྲབས་པ་མ་ཡིན་ཞམ' ྒ 

ཞཉེཔ་པ་ལྟ་བྲའ། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། | 

བཀྲམ། ཕྱེགས་ཀུན་དུ་བཀོད་པའི་ 
འདས་ཚིག་ཐང་ག་དང་ངས་ 

པགས་བཀམ་ནས་བཞག་པ་་བ། 
བཀམསཔ་ བཀམས་པ། འབྲེམ་པ། དངར 

བའི་དོན་ཅན་ཏེ། པ་གྷའི་ 

བཀུཔས།་ན རེར 

བཀབས་པ།་ 



བཀམས་ 

སྤེས་ཀྱིས་བྱགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། ཞེས་པ་ལྟ་ཐ། 
ཡང་། འགྲམ་པ། འཇལ་བ། གཏོང་བ། འཐྲརང་བ། 

བཙུགཔ་པ་རྣམས་ལའང་འཇུག་གོ | 

བཀམས་ བཀབས་ཏེ། མང་པའི་དཀིལ 

ནས་ལེགས་པའམ་ཡག་ཤཾས་ 

འདམས་པའི་འདས་ཆིག ། 

བཀྲལ་ ཕྲ་ཆཏ:=-- ཁ་གསལ་བ་སྟེ། 
དགོངས་དན་བཀལ་པ་དང་། 

ཾ ཕྱེ་བཞི་དོན། འདས་ཆེག ! 
བཀྲལ་པ། འབྲེལ་བ། མད་རྱུད་ཀྱི་ཆེག་ 

` དོན་ག་དཀའ་བ་རྟམས་གསལ་ 
བང་བྲཀལབ། ལས་ལ་བྲཀལ་པ། 

_ གཀྲས་ བརྒྱན་པ་དང་འདྲ་བས། བཀྲག 
ཚི་དང་ཆོན་ཅིས་བརྐན་པ། 

_ བཀས་ལྗོངས། བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས། 
བཀས།བཏགས་ བྲཀ་ཤིས་ཁ་བཏགས། 

བཀྲས་པ བྲ ཤིས་པ། སྤིས་པའམ། 

ྦ བརྒྱན་པའི་ད་ན་དྲ་འང་འེ། | 
བཀས་ལུང། བོད་ཡུལ་གྱི་གྲེང་གསེབ་ 

ཞིག་གི་མིང་། 
བཀས་ཟུན་ བཀྲ་ཤིས་ལྷན་པོ། མ་ཡ 

བ་ཏི་ །ཨཱནེ་ཨ མྦ 'རིབ་ཕོགས་ལ 

འདྲེན་པའམ། ལམ་ལ་འཁྲིད་ 
པའི་མིང་། 

བཀྲི་བ་ ནེཡ། བྲེའན། བཀྲི ་བ་ཉེས་པ་ 

༡4༤ བཀྲུ་བཤལ་གྱི་སྣད 
བདྲ་ཉིང་སྟེ། འཁྲིད་ཕའམ། དངས་པའི་མིང་ 
དང་། བཀྲག་པའམ། འགུག་པ་དང་། འཐེན་ 

པ། སླད་པ་ཕེགས་ཀྲིས་དཀྲི་བ་ཡའང་ངོ་། ། 

བཀེད་དྲང་ བེན་གྱི་ཧྭ་ཞིག་སྟེ། ནག་པྱོཌ་ 
ྦ ཁ༽་ ྦ 

བཀྲིད་དྲང་གི་ཁྲེ་བེ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 
བཀྲིས་ འཁྲིད་པའི་འདས་ཆེག་དང་། 

5 | བཀ་ཤིས་ཞེས་པའི་བཝས་ དཱ 

ཡིག། 
བཀྲེས་ འཁྲད་པའ་མ། འཐེན་པ། 

ཐྲང་པ་ལ་པབཀྲིས་པ་ལྟ་བུ་ 

དང་། མགོ་རམ་བཀྲིས་པ། 

བཀྲིས་ཤིག་ ཁྲིད་དེ་ཤོག་ཅེས་པའི་བསལ་ 
ཀ ཆིག ། 

བཀུ ཁུབ ད བྲྲ་ཟིན་པ་དང་། ྦ 

བཀྲྭ་བྱ་རས་སོགས་ཁྲུས་རྒྱར། 

བཀུ་འཇམ་ བཤལ་སྨན་འཇམ་པའི་ཨམིང་། 

བཀྲ་ཐ་ སྱེཀ། ཧེ་ཧི། སྣོད་སོགས་བཀྲ་ 

ྦ བ་ལྟ་བྲ་དང་'ཁུས་པའི་ཆིང་། 
བཀ་མ་མྨེན། འཁྲབས་སུ་སྦང་བ་དང་ ཆ་ར་ 

སྤང་པ། 

བཀྲུ་མྨན་ བཤལ་སྨན་དང་། མ་དང་ 

པ་སོགས་བྲཀ་བྱེད་གྱི་སྨན། 
པཔ བ་་ ཆ་ཁ ཁྲུས་མཁན། དྲེག་ཁྲུས་པ། 
བཀུ་ བཤལ་གྲི་རྣོད འཁུད་སྟོད་གཞེང་པ་ལྟ་བྲ། 



ཡང་ཝ་ 

བཟུམས་ 

བཀུག་པ 

དཀྲུག་པ། ཕན་ཚྲན་དཀྲུག་པ། 
བཅག་པ། ཉམས་པ། ཕྱེ་མང། 

དཀར་ཡོལ་ཁ་ ་ བྱས་པ་སྟེ། 

བཀྲམས་པ། ཆག་བཀྲམས། 

བཀྲལ་བ་ གདེ་ན་ ཀྐྱེལ་ཏེ་གདོན། 
བཀས་ སྲིཀུ། དཱི་མ་སོགས་བཀྲུ་བའི 

འདས་ཆིག། 
བཀས་ནས་ གས་བཀྲུས་ནས་སྟམ་ཟེང་བ་ 

ཌྟ་བུ། 

བཀྲུས་པ ཡས ཀཾ རས་པ 

འཁྲུས་ཟིན་པ། དག་བཅས་ 
_བྱས་པ། 

བཀས།ཟཾན ཧི་ཧེལ། གཾས་སྣད་ཕེགས་ 

བཀྲུས་ཚང་པ། 
བཀེ" བཀྲེ་ནག་ཚང་། ཁམས་ཀྱི་ 

པ་གནཔ་ཉིིག། 
བཀེ།་ཏོར་ ཁམས་ཡུལ་ཉིག་ཏེ། འྲས་བློ་ 

གླིང་བཀྲེ་ཧོར་ ཁམས་ཆན་ ལྟ བྲ། 

བཀྲེན" ཀྲསེཊ། བསོད་ནམས་མི་ ཕན་ 

པས་དབུལ་ཉིང་བཀྲེན་པ། 
བཀྲེན།པོ" ཕོངས་པའམ་དྲབལ་པོ་དང་། 

མ་ 'རབས་ དང་ | བཀེཔ།པ་ 

དང་། ནོར་དཀན་པནི་བྲཀེན་པ། དྲབལ་པོ།་ 
ནཾར་ མེད། ཕོངས་ པ་ པེང་སྣ་ ཅན། ོ 

བཀྲེས་ ལྟོགས་པའི་ཉེ་ཆིག | 

༡༢༩ བཀེལ་ 

གསུས་པ་བཀྲེས་ལགས་རཕམ། ཞྱེས་པ་ལྟ་བུ། 

བཀྲེས།སྐེམ། ྦ ལྟོགས་པ་དང་རྙེམ་པ་སྟེ། ཡི 

དྭགས་པཀྲེས་སྐེམ་གྱི་སྔག་ 
བརྫལ་ཅན་ཟེར་པ་དང་། བྲ་མ་ཁ་འདི་ནི་བཀྲེས་ 

སྐོམ་གང་ཡའང་མི་ཕན་ཟེར་བ་དང་། བ་ཨི་འོ་ 
མས་དྲབགས་མི་བདེ་བ་དང་བགྲེས་སྟོམ་སེལ། ཞེམ 

པ་ལྟ་བུ། 

བཀྲེས་རྔབ་ ལྟགས་ནད་དམ། ལྟཾགས་པཔ་ 

ྒ _ ཟར་སྐོམ་ལ་རྔབ་པ། ཧམ་ 
པ་ལདང་། 

བཀྲེས་ན་ས། བྲད་པ་ཉོགས་ནས། 
བྲཤས་པ། བཀྲེས་རབ་པ། རྐུ་བཀྲེས་པ། 

ྦ ཟས་ལ་བཏམས་པའི་ཉྟོགས་ 

པའི་ཞྭེ་ཆེག །རི་ཚེར་བོན་པས་མླ་བཀྲེས་པ་ཡ་ 
ཟས་འདྲེན་པ་བྱང་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 
བཀྲེས།པ།པོ། གྲེད་པ་སྟེགས་པ་པཾ། 

བཀངས།པ། མཱངིཏ། དཔད་པའི་ཞྱེ་མྲ། 

བསད་ཟིན་པ། བཀྲམ་པ། 
བཀྲན་ཏེ་འྱབཔ། པ་འདྲ་ ས་བ་མིན་པ་སྨ་པོ་ 

ྒ སྟི་འཁྱག་པ་འདྲ་བ། 
བཀོམ་པ་ བཀམ་པ་སྟེ། འླབ་ཆོང་སྟཌ་ 

དང་ཐང་ཁ་བཀྲིམ་པ་ ལྟ་བྲ། 
བཀེལ། ཕྭཀྟ། : མོཊ། ཀླཧཱ། བཅེངཔ་ 

པ་ བྲ ཡ་བའམ་ མདུད '་པ་ 

བྲེ ཡ་པའི་ འདས་ཆེག། 



བཀ 

ཕྱེ་བདང་། ཐད་པ་སྟེ། 
མདུད་བཅིངས་བྲཀྲལ་བ། 

ཁྲལ་བཀྲེལ་བ། དགངས་དན་བཀྲལ་བ། 
བཀོལ་ན་ཀོག་ཀོག། བྲལ་ན་ཀག་ཀྲོག་ཅེས་ 

པའི་རྨ། 

བཀོ་ལ་བ་ 

༡༡༤ 

བཀོོས་ བྷིདེད། མང་པོའི་ནང་ནས་ 
འདེམས་པ་དང་། པའྲཾཔ་ 

ཤིག་ཅེས་པའི བསླལ་ཆེག 

བཀོས་ནས་ ཆེག་སྨས་ཏེ་འདེམས་པ། 
བཀྲོས་པ གདམས་ངག་བྱས་པ། 
བླཀླག'་པ་ ཆས་འདུན་པ། ཆོས་བླཀག་པ་ 

ལྟ་བྲ། 

བཀླགས ཛགེ། མདོ་དང་ཆས་པོགས་ 

ྦ བླ༡ཌ་ཟིན་པའི་འདས་ཆིག 
བླཀགས་པ། ཁློག་པ། བཏན་པ། ཆ་ས་ 

བཀླགས་པ། 
བླགས་པ་འདོད། ཆོས་ཕགས་བླ།གས་ 

པར་འདེད་པ། 
བླབས གས་གྱེ་ན་ཟིན་པའོ། ། 
རྐི ཁཱཊ། ཆུའི་རྐ། ཆུའི་འོབ། 
ཤཱ ཡྲ་མཆ། ཆུ་ཏ་འཐྲེན་ཟེར་བ་ 

ལྟ་བུའཾ། ། 

རྐ་མགོ་ ཆུའི་ཡུང་བའི་འགོ། ཡུར་མགོ། 
རྐ་མགོ་སྨོད་ ཀ་ཆའི་འགཾ'་མཚངས་པའམ་ 

ཐུཆས་པ་བྱ། 

རང་སེམས 

རྭ་ཅུ་ འྲ།ེན་པའི་ཆ། ཡུར་དངས་ཆུ། 

རྭ་རཱའ་ཝ་།ཁཇང་ ཧཉེཾ་བག་ཀ་ཆའི་ཧ་ཁང་། 

ཀང་ སེམས་ཅན་གྱི་ངས་པ་རང་ 

དུང་གི་ནང་བཅད་རང་མང་ 

ཟེར་བ། ཏང་གཏུང་།། ལོ་ཐྲག་གི་རྫོང་བྲ་ལའང་ 
ཟེར་བ་དང་། ཀང་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་བ་ཕེགས་ 
ཡའང་། ཆེག་གྲེགས་སྦྱང་ན་ནི། ཏང་ཀྱེག །རང་ 
ཀྲི། ཀང་བཀོད། རང་སྐྱེས། རྐང་ཁྲབ། རྐང་འཁུམ། 
རྐང་འཁེར། རང་མགོ། རྭང་གཅིག །རང་གཉིས། 

རྐང་གསུམ། ཀྭང་བཞི། སྡེབ་མྱེར་གྱི་ཆེགང་རང་ 

དྲུག །ཏཾང་བརྒྱད་རྐང་པ། རྐང་ཙེ། 

སླ་ཏྐང་གཅིག །ཆིག་རྐང་གཅིག་ཟེར་བ་ཕོགས་ 
རྨ་བསམ་བརྗོད་མེད། ། 

ཀང ཅ་། 

རྐང་ཀོར་ ཀང་གདུག། 
རྐང་ཀྱོག་ གྱེལ་པཕོ་དང་། འཐྲེང་པོ། 

གག ཞབས་ཀྱག། 
རྐང་ཀྲི་ རང་པ་ལ་བཀི་བའི་ངས་སྟམ་ 

རབ ་ 
རྐང་བཀོད་ ཀང་པ་བྲལ་བའི་ས། 

རྐང་བྲག ཀང་པྭ་བ་ཁྲ།ཧྱལ་པོ་ཐཱིགི་མིང་། རྐང་བཀྲ་མ་ རི་སྐྱེགས་ཕམ། རི་སྐྱེགས། 
` ངི་ཙྱི་སྐྱེས། ྲ{ 

རྐང་ཀུང་གི་ལུང་པ་བཀང་ བག་ཧོག་བམས་ 
_ ཅད་བཀང་བར་བྱས་ནས། 

རྐང་སྐྱེས་ གདོལ་པ། དམངས་རིགམ། 



རྐང་སྐྱེ་བ་ རྩམ། ཁབས་ཕྱགས། 
རྐང་ཏྲ་ ཧྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྐང་ཁྲ། 

རྐང་ཁྲབ" ཀྐང་པ་ནས་པྲས་མེ་བང་ 

སླེབས་པནི་ '་ལྕགས་ལས་བཟོ རྭ 

པའེ་སྙམ་ཡུ་རང་ཞིག་ལ་ཟེར། 

རྐང་ཁྲི་ རྐང་སྟེགས། རྐུབ་རྐྱག | 
ཞབཔ་ཁྲེ། 

རྐང་ཁུས་ཀྱི་གཞི” ཏང་པ་གར་བབ་ཏུ་བཀྲས་ 
པས་པ་གཞི་མ་རང་བར་ 

གྱང་ནས་གཙུག་ལག་ཌང་གི་རྟེང་གི་ཤར་ྙེ ཞི 
མཚམས་སུ་རྭང་ཁུས་ཀྱི་གཞི་རས་སྦལ་ལྟ་བུ་བྱ་ 
བར་གསུངས་སཾ། །ཐཱེས་གཞམ་ཙེ་ལྡེང་མའེ་'བརྡ་ 
དེན་དྭ་གསུངས་ཕཾ། | . 
རྐང་འཁུམ། ནད་པཌ་ཀྱི་རྐང་པ་ཅྭ་བཞམ 

རང་བྱིན་གྱིས་རྐང་པ་ 
བསྐམས་པ་ཕེགས། 

རང་འབྱར་ གནས་གཏལ་བའམ་ཁ་འཐྲར 
བ། མཐྦྲར་རྨྱགས་པས་ལས་ 

དབང་གིས་རྐང་འཁྱང་ཏེ་ 
བོད་ཡུལ་དྲ་ཕེབས་ཟེར། 

རྐང་གྲས། གོས་དང་ཉུམ་གས། 

རྐང་གླིང་ མིའི་རང་དུང་གིི་གླིང་བྲ། 

རྐང་མགོ། པདྲག། རྐང་བོལ། བོལ་གང་ 
རྐང་ཅེ། 

རྐང་འགོ་ པཱཱལཾ ། རང་པའི་ རྩེ་མོ | 

ཀང་ཇར 

རྐང་འགོ།་མོད་ ཏང་ངས་ཀྱི་འགོ་དྲམ། 
རྐང་མགྲགས་ རྐང་པ་མྱུར་མགྱེགས་ཕམ། 

རྐང་མགྱེགས་ཀྱེ་དང་མ་གྲུབ་ 

ཐྲ་བ་ཟེར་བ་ཕགས། 
རྐང་མགོགས་པ་ ཛྷ བཀརིཀཿ ཀང་འགྲགས་ 

ཕྱང་བ་པོ། 
པརཾིཿ པདག །རང་ཐང་ 

དམག་མི། དུད་འགྲཾ། 
རྐང'འགྲེས་ སློ་ཕྱགས་དང་། རྐང་བྲོཔ། 

རྐང་ཐང་ལ་འབྲ་བ། 
རྐང།འྲོས་བཅིངས མེ་ཏག་པདྨའི་མིང་། 
རྐང་འགྲོས་པ་ རྐང་ཐང་ལ་ཞྲག་མཁན། 

རྐང་འབྲོ་ 

རྐང་རྒྱ་ ཀརང་པམ་རྒྱ་བ། རྐང་དམག། 

ཀྭང་རྒྱན་ _ པཱདཕག། རྐང་པའི་རྱྱན་ཏེ་ 
ཀང་གདུཔ། 

རྐང་བརྒྱ་ རྐང་པ་བརྒྱ་ཡད་པ། རྐང་ལག་ 

བྱཧ་ཨད་པའི་འྲབ་ཉིགི་མིང་། 
ཀང།བརརྒྱད་ བེང་གེ་ཤིག་དང་མེན་སྲན། 

ཨྭཔཱད། སེངྐེ་ཏྐང་པ་བརྒྱད་ 

པ་དང་། ཛམ་བུ་ཆུ་གསེར། 

གསེར་མཆག་གི་མིང་དང་། 

མན་སྲན། 
ཐང་བཅ་ུད་ མ ཀང་ངམ་ཙ་རྒུད། 

ཀང་ངརང་ ཀདང་པའི་ངར་གདང་། 



རྐང་གཅིག་པ ` 3༡༣༠ རང་དང་སྤི་ཞེས་པའི་སྤྲི རོ 

རྐང་གཅེག་པ་ ཨེཀཔད། ཤིང་ཞིག་དང་།” ཀང་རྟེགས་ ˆ རྐང་པ་འཇོག་ས། ཐབབ་ 

ཙུ་ཏའི་'ཡུལ་ཏེ་ཞེ་ར་ལྷཿམ"ཞིན ` ཉེ་ན། རང་ཁྲི། རྐང་རྟེན་ཕིཌ། 

གྱི'དིཌ་ཤེག་གཞས་པ་རྐང་པ་གཅིག་ཡས་མེད་ རྐང་ཉྟེ་ང་བུ སྐར་མ་གསེང་ཕུར།- བརྟན་ 

ཚུལ་དང་། ཡང་དབང་ཕྱག་དང་། ཆྲ་རྐྱར་ ཌོ ` བའི་མསྐར་མ། 
ལཞང་ལབ། ༥༢༠ ¡3722 °ཆ་ཤ། རྐང་རྟེན་བུ' སྐར་མ་སྟོད་ཕུང། 

ཀང་རཾ ན་ རྐང་པ་གཅེར་བྲ། ཐམ་མ་ ཀང་ཐབ།' ཏང་པས་ཐྲག་པའི་སྣམ་བྲ། 

3༡ འབྲལ ཟཌཚ ཟཿ པཔ རྐང་དམག །རྐང་པ་བཀད་ 
ཐུ རྗེས _ ཨ་མདེན། ཨཔདེཤ། ཀུཀུར། ཨབ པ། ཀང་པའི་ འགྲོམ་ དང་། 

༼ཀྐྦཝཱཞིཿཇྔ་མ། ་ས་བཿ ལ་ཅི རྟྷ་མེད་པཕར་རང་ཐང་ལ་འགྲོ་བ། 

ཀང་ གཉིས་་ འསྒངྡུཿ ཧཱི་ཕྱཧ། མི། ཅི ཿ ཀང་ཐང་པ། ཀང་ཐང་དྲ་འགྲེལ་བ། 
ཀང་པཕ། གཉིས་ མཆོག་ པས 'རྒྱས། ° `` རཏཀང་ཐར། ཤང་པས་རླྱ་པ། རང་རྟེབས་ ྦ 

ཀང་གཉིས་པ། ཤིནི་མིང་། ༩༠༩༠ ༢༥ ༢༡ ཁྱེམ་བྲབད་པ། ་ 
ུབུ་ྱ་ེད་འཛ བཅོམ་ཝན་འདས། རཏཾང་མྲེལ་ ཀྭང་པའི་མཐིལ་ལམ། ཀང་ ། 

* གང་ཆེ་རྐང་གཉས་གཅོ་བ་ ` ° ཤི ནབོཡ། རཾ ཟམ 

བྱད་བརྟམས་ཆེ། །ཉེས་པ། ཏྐང་འཐུང་ དདཔཿ་ ཤིང་མྱིའམ། ཛྗེན་ 
ཀང་ཏོག་ པོང་བཏོག་ཀྱང་ཇང་། རྐན °“ ཤིང་གི་མིང་སྟེ། རྐང་པར་ 
ཌྷ 9 =£ ར༩བྫ་ཞྲ་མྨ། ༨ =£ 4 ° ̀ རམ་ཚ་ཐས་ཆུ་འཇུང་བ་ལཿ 

རྐང་བཏུབ། ཀང་གདུབ། རྐང་ཁཧྱན། 8 = ཟུཇ་འགྱུར་པས་རྐང་འཐུང་ 
( ཀང་ཏྟེན་ ` ཁྲི་ཆེན་པོ། རྐང་བྲེ། ཟླ་བ་ ྦ ཐཐ ཐ་ ་མེང་བཏགས་སཾ། | 

ོ གཅིག་པ། ཉབས་སྟེགས་ ཀོང འབུང་ དཔང་ པཿ དཔག་བསམ་ཤིང་། 

ཟེད་བ་དང་། རྐམ་ཀའམ། རྐབ་འཇེག་དང་། ཏྐང་འབུང་དམར་ཕོ ཤེང་དམར་ཏེ་འདྲེ་ཤིང་། 
སྟེང་འཇེག་ཐྲེམརཔ། ཏང་དང་པྦེ'ཏེས་པའི་སྨི་ ཤ་རྐྱཾ་པགས་ 

ཀྐང་རཐབས་ ཀང་པས་བཛཇིས་པཞམ། ཏང ` མཆམམཔ་ཞྱེས་པའི་རྐྱེ'དེ་ཨིནཿ 
པས་མནན་པའི་ངང་ཚུལ། ཏི་ཤྭ་མཚམས་ཀྱི་ཕགས་པ་ཤིན་ྭ་ཕ ན་སི ་མེང་ པ 
གར་ ཆམ་ཤྱི་རྐང' སྟབས། ` ཉེས་གསུངས་མོ། | ཡཟ་ 

ྩྫཐ༤༣༤༧ལལ་ྩ༡༥༧༥༣༡༡༅༢༡༡༩༥༥༣༥༥༥༥༥༧པཔ་ལརར་་བབའང་ 



རྐང་དྭང 

ཀཧལ། ཀང་པའི་རས་པ་ 

དཔི་དང་པཱས་མོ་བར་གྱི་ 

རས་པ་སྟེ། བརླ་རྐང་ཨང་ཟེར། 

རྐང་དུང' 

ཀང་དྲངས། ཕུང་ཀྲལ། ཉབས་འདྲེན་ 
པཞམ་ཏརང་འདྲེན། 

ཀང་གྲུག། ༢༤༤ བགད་ བླང་ཨ། ཟ་ང 

ཀང་དྲུག'འཁོར་ལོ་ བུང་བ། རྦྤང་མ། 

རྐང་དྭུག་ པ་ བྲུང་ བའེ་ མིང་ ཟི ཆི 

དྲུག་དང་ལྡན་པས་ཕྲཾ། ། 

རང་དྲུག་ཆེས། ཨརྤའཾ་ཤིང་། ཟོ 

ཀང་གདུབ། ཤྲུ་ར། ཞང་པདི་གྲང་ང། 
རྐང་གུན། ྦ 

ཀང་འདན་ སྐས་དང་།|། ཕུང་ཁྲལ། 

ཉབས་འདྲེན། ྦ 
ཏང་རྡང་པེས་ལུང་ཕ་བཀརང་བྱག་གྱོག་བྲམས་ 

ཅད་བཀང་བར་བྱས་ནས་ 

ར་བ་ཨེ་ཤིན། དྲབས་ཀི་པར་ལ་ ( གིས་ 3 

མ་བྱེད་ཆེག་མེ་འདྲག །ཅེས་གསུངས། 
རྐང་ རྡུམ' ཏང་པ་ལང་བྲ་མན་ཆད་ ྦ 

མེད་པ། རྐང་པ་ཆད་ཞས་མེད་པ། 
རཾང་རྡེག་ རྐང་པས་བརྡང་བའམ། 

ཀང་པ་ལ་བརྡང་བ། 
ཀྐང་རྡེབས། ནན་ཏོག་ཟླ། རྐན་གཏག་བྒྲ། 
རྭང་ལྡན། _ རང་ལྡན་མ་རྟེ། ཤིང་ཕེང་གེའི 

མཇུག་མ་དང་ཐ'དད་འདམ་ 

222 རྐང་པ་ཅནགྱིཡི་གེ་དག 
མ་ཡང་ཟེ ར་བ་དང་། རྐང་པ་ཅན་ལའང་། 

ཀང་ནས་མེད་ གཉི་རང་ནས་མེད ་པ། 
ཅ་ཤས་ མེད་ པ། 

དར་མ། 

པཱད། ཞྭཔས་དང་། རྒྱུ་བྱད། 

རྒྱག་བྱེད། འགྲཾ་བྱེད། བགྲད 
བྱེད་ཟེང་བ་བཾགས་ དང་། བཞི 'ཆའི་མིང་ དང་། 

ཡུ་པ་ལའང་ང་། ། ་ཱ 

ཀང་པ་བཀོད་པ་ ཏང་ཐང་ལ་འྲྲཾ་བ།། 

ཏྭང་པ་ཀེད་པ་ ཀུང་པ་མྱེཌ་པ་ནྟེ། ག་ར་ 

ཡང་ཚིན་པའི་དན། 
བ་ཟ་ བཀྟངས་ རཏྭང་པ་འཁྱར་བ་ཇྟེ། ཁ་ 

_ འཐྲེར་བ། རྨྱགས་བཏང་བས་ 
དབང་གིས་རང་འཁྱར་ཏེ་བད་ཡུལ་དྲ་ཕེབས་པ། 

རྭང་པ་འཁྱོག'འཁྱེག་བྱེད་པ ཐྭབས་འཁྱེག་ 
འཁྱག་གནང་བ། ཁྭང་པ་ 
རཾ ཟ. 

ཀང་པ་གྱཾལ་ཇོ་ རྐང་པ་ཀྱོག་ཀྱོག། 

ཀང་རྣམ་ 
ཀྐང་པ་ 

ཀྭང་པ་བྱཧ་ ཤཏཔད། འྲ་ཉིག་གི་མྲིང་། 
ཀླང་པ་བརྒྱད་པ། མན་ཕྲན། ཕེང་གེ་ཀང་པ་ 

བརྱད་པ་རྟེ། ྫ 
ཀྭང་པ་བྱའི་གྱེན་དྲ་ཕྱཌ 'པའ།| 

རང་བ ལུཔ་ཕྱིར་ ཏང་ བདི་ དན། 

ཀཱང་པ་ཅན་གྱི་ཡ་གེ་དགུྭ་_ ཀ་ག་༡། 
ཏ་ད་ན། བ་ཤཱ།ཧ, 



ཀྐང་བ་འབྲེང་པོ 

ཏང་པ་འཐེང།པོ་ པདེཁཿ༔ རྐང་པ་ཉེར་བས་ 
འབྲེང་ འཐྲེང་ བྱེད་པ། 

ཀང་ཕ་ལ་གཟན་ ཡ། ཀང་པ་ལ་རྩུཔ་ པ། 

ཀང་པ་པསུམ་ལྡན་, རྣམ་ཕྲེབ་ཕྲས་ཀྱི་མཚན་ 

བྱང་ཕྱགས་པདག་པ། རྱྱལ་ 

པའི་ཧྱལ དཔལ་གཏེང། གསང་བདག །གཏར་ 
གྱི་བདག །མིའི་ཆེས་ལྡན། ངལ་བསེས་པ། འད་ 
ཡངས་ཆཚ་བ། ཨལེའི་རྤྱུད། ཞེར་མྦྱིན་འདྲེན་པ། 
གན ད་མྱེན་ཧྒྱལ། ནཾ་ར་གྱི་བདག །དབྱིག་ཆར་ 
འབེབམ། བྱང་ཕྱགས་མྐཾ ང་རྟམམ་ཟེ ར་ཏེ། 

ཀྭང་པ་གསུམ་སྡན་ཟེར་ཐ་ འདི་ལ་ཡིདྒ་ 
རཏང་པ་ཙམ་ཞུག་ཡད་པ་མ་ 

བྲེག་ནས། དབང་ཕྱག་གི་ས་ལེདྐ་འདེགས་པའི་ 
མེ་ཞེག་བྱེན་པས་དེ་ལྟར་གྲགས་ས་གསུངས། 
ཀང་ ཀཆ སྟབས་སྙུར་ རྐང་པ་སྤཾ་ཚུལ་ཞིག ། 
རྐང་པའི་འདུ་བྱེད་ དཀེང དལ་འགྲོམ། 

འབྲལ་འགྲེས། 
འགྲས། འབྱིང་འགྲེས། རྒེག་འགྲམ། རལ་བའི་ 
འགྲེས། བརྗིད་པའི་འགྲེས། གོམ་ཤུགས། གོམ་ 
སྟབཔ། གམ་རླབས། གམ་ ་ གམ་པ་འཁྱར། 

བང་མཆང་འགྲཾ། མྱུང་འགྲ། མགྱཾགས་ འྲྲཾ། 

རབ་འགྲ། རྒྱུག་པ་ཟེར་བ་རྣམས་པྲེ། ། 

ཀང་པའི་གདུ་བྱུ་ ཉབས་གདུབ། རྐང་རྒྱན། 
ངང་པ།ཅན། གཡེར་ བ་ =, 

དཱིལ་ ཆུང་ཅན། གྭཧྭ་ གདུབ 'ཁེང་པ་ ལྟ་ བྲུ། 

ལེ་ལའེ་ 

༡༣༢༨ རང་སྦས ཐཾ 

རྐང་པའི་རྩ་བ་ ཏིང་པ། 

ཏང་པའ་མཚོན་ཆ།ཅན་ ཁྱིམ་བ། 
ཀང་པའི་ལོགས་ནས་ ཀང་པདི་ཕོགས་ནས 
ཏྐང་པས་རྒྱུཿ པདག:ཿ རྭང་དམག། 
རང་པས་འཕུལ་བ་ རང་པས་ངེག་ནས་ཕར་ 

འཕུལ་བ། ཕྱིར་འཕྲལ་བ། 

ཀང་ཕྱིན་ ཉ་ཕགས་ལ་མ་ཊོན་པར་ 
ཀླང་བྲང་ལ་འྲྲ་བ། 

རྐང་འཕལ་ པེཔདི་༽། རྐང་མགའི་ཆིག་ 
ལ་ཟེར་རམ་རྣམས། 

ཏང་འབམ་ ཤཱིཔདི། རྐང་པའི་ནད་དེ་ 

ཀང་འབམ། 
ཏང་འབམ་ཅན་ རང་པ་འབམ་ནད་ཅན། 
རྐང་བོལ་ ཀང་མགོནི་ཆེ་ཌ་ཡ་ཟེར། 
ཀང་བྱས་པ། ཆིགས་བཅད་བྱས་པ། མ་རཙ། 

བྱམ་པ། 
ཀྐང་བྲལ་ ལྭ་པརྨ། རྐང་པ་མེད་པ་དང་ 

རེ་བ་བྲལ་བ། 

ཀང་ཕྲེ་མཿ ཀང་མར་གྱི་ང་བྲ ་བ། 
ཀང་འབྲས་ ཀྭདཱཿ་པཞཱསྦཉྟཿཧྲརཱ་ ཨད་ 

པའི་འབྲས་བྲ་རྟི་ལ་ཕྱག་ 
དང་ྭག་གག་ལྟ་བུ། 

ཏང་འབྲས་ ཀང་བྲེམ། རྐང་འགྲེས། 
ཀང་སྦས་ ཀྱཇྨུསཏྱ། སྦྲལ་གྱི་མིང 'རྟི། 

འདིའི་རང་པ་ཉམས་མི་ 
མངན་པའི་ཕྱིར་རཾ། །ལུང་ལས། རྐང་པ་རྟམས་ 



རྐང་མ་རྐང་ཆོག ༡༣༢ 

ཀྱང་ཤེས་བྱ་སྟེ། །ཉི་ས་བརྒྱ་དང་ནི་ཉི་ཤུ་བཞི། | 
ཞེས་གསུངས་པོ། | 

རྐང་མ་རྐང་ཆིག། འཇིག་ཏེན་འདིར་མ་གཏཌ 
པའ ་གནས་ཤིག་རྟེ། དེར་ 
ཀླུ་རྣམས་གནས་སཾ། ། 

ཀྐང་མང་ བདྲཔད། པཊཿ ཤིང་ཉྲགྭང། 
སྡེག་སྲི་ན། 

ཀང་མར་ ཏང་ཆེལ། ཏྭང་དུང་ནང་གི་ཆེལ་ 
ཡདངས་དྲང་། ཁུ་བྲ་བྱེད། 

ཀང་མར་ནུས་པ་ ཤེལ་གང་ལས། འབྲོང་གི་ 

ཀྭང་མང་བྱགས་པས་རྨ་ཡལ་ 

ཕན། །ཕག་རཏང་ཟླ་དང་སྨན་མ་བྱི་བ་རྐྱེ། །མི་ཨཱི 
རྐང་བྱགས་རག་བྱ་ཆོར་བར་བྱེད། །རྨིག་ཟླུམ་ 
ཀྐང་གིས་ཤུ་བ་ཟ་ཀང་འཇམས། །རྐང་རིགས་ 

གང་བྱང་ཡན་ཡག་རེངས་འཁྲུམས་མཉན། | 

ཞེམ་གསུངམ་པཾ། ། 

ཀྐང་མ།'འགྲོ། ཏང་པརས་མི་འགྲོ་བ་སྟེ་རྦྱལ' 

གྱི་མེང་། 

ཨཀྟཾ་པཱད། ཨཏྟཔཱད། ཕྱི 
རལ་པའྲ་དང་སྲེང་ཏང་ 

མིག་པ།་ 

ཧྩ་ཆེན་གྱིམ་སྙ་མོ་ཨུ་མའི་སྲུང་ 

མར་བཞག་པ་ན་དྲང་སྲེང་ 
དེ་ཏྐང་པར་མིག་བབས་ཏེ ་བརུལ་བཞུགས་བརུང 

བས་རྐང་མིག་པ་ཐེམ་གྲགས་པོ། | ྲུ 

རྐང་མེག། 

ཀང་མེག་པ་ 

ཀང་བཞི 
ཀང་དམག་ པདྨཇཾཿ དང་ཐང་ལ་འགྲོ་ 

བའི་དམག་མེའི་མེང་། ཏང་ 
བྲངར། རྐང་པམ་རྒྱ། རང་རྟཾབས་ཀྱིས་བགྲོད། 

།ང་ཤར་པ། ལུམ་ཀྱིས་འཐབ། ལུམ་ཀིས་རྒེལ་ 

མཆོན་ཆས་འཆོ། དཔུང་བྲ་ཆུང་ཞེས་པའ ། 
ཀང་གཅོ་ ཡུ་གྲུ་ཤིང་། ཡི་བ་ཤིང་། 

དབྱག་གྲུ་ཤོང་ཨང་ཟེར། 
ཀང་བྱ་གས་ བཉེའམ་ཅ་བ་བྲཅུགས་པ། 

དཔེར་ན། ལས་ཀ་རང་བྲཙུཌ་ 

ནས་བྱས་པ། ¡ 

རྐང་རྩ་ སྙམ་ཟམ་པ། _ 6པས་རྩ། 

གཙང་སྐད་དྲ་སྙམ་ལའང་ཟེར། 
ཀང་ཅེ་ པདྲག། རྭང་པའི་ཅེ་མཾ། ་ 
ཀང་བཅེ་བ། རྐང་པའི་ཆོར་བ་ཤི་བའམ་ 

ཉམཔ་པ། 

རྐང་ཆུགས་ འགོ་ཚུགས་པའམ། མ་བོན་ཡྱི 
ྦ ཙ་བྲ་ཚུཌ་པ། ཆོང་གི་ཏང་ 

ཚུགཔ་པ། 

ཏང་ཆགས་ ཀང་པའི་ན་ཚ། ྦ 

ཀང་འཇན་ ལཱམཛུཀ། ཅ་བ་འཇིན་པ། 

ཀང་མཇར་ ཉྙརམ་མབལ་ཤྱི་གཟེར་ལ་ཟེར། 

ཀང་མངེ་ས། མྱ་ཇན་མེད་པའི་ཤིང་། 

ཀྐང་ཞེ་བ། ཀང་པ་ཀྱག་ཀྱག ། 
ཀང་པ ཞག་ པླླ་ཤྭ། བཱ 

རང་བཞི་ རང་པ་བྙའི་པ་རྟེ་དྲད་འགྲོ་ཟློ་ཕྱཌ། 



རྐང་འོག་ པ་འག་གི་མིང་ཏེ། མི་ཉམས 
ཀྱི་ཏང་པ་ས་རྟེང་ནལ་འགྲ་ 
བའི་དབང་དྲ་བྱལ་པྲཾ། ། 

ཉཱེས་གསུངས། ཀླ་ཡུལ་ལའང་། 

_ ཀྭང་ཨང་ ཉག་དུ་ཆུལ་བ་ལ་ཟེར། 
རྐང་རིང་ ཆུའི་བྱ་གག་ཟེར་བ། གཟི་ 

ཀང་ལམ་ 

རྐང་བཞིའི་ནོར་ལྡན 

རྐང་བཞིའི།ནོར་ལྡན་ འབྲོག་པ། 

ཞྭེལ་པའེ = ན་པ་ཆེ འི་རིགས 

ཤིག་ལའང་། 

རྐང་ལ་ཆུ་རྐང ཆྲ་ཙ་ཞེཕ་པའི་ཅ་བ། ཤཱ་དག། 
རྐང་ལ་གཟན་ ཏང་པ་ལ་རྩུབ་པ། 
རྐང་ལག འགྲཾས་ཕ་ ཏང་ཡག་འབྲར་བྱས་ 

བཏཞྲམ། ཀང༨ ལག་ སྐྱེན ཅནྲ། 

རྐང་ལག་ འགྲུས་པ་འདྲ་བ་ 

གྲུམ་འདྲ་བྱང་བཞི་དན། 

རྐང་ལག་བཤལ་བ་ ཀང་ལག་གཉིས་ལ་ 
_ འཆོར་བ་གང་ཨང་མེད་པརའྲག་བ། 

རྐང་ལག་སེར་གས་འང་བ་ ཀང་ལག་ 

ཕེང་ག་གས་པ། 

རྐང་པ་ཁེ་ནས་བགྲད་པའི་ 

ལམ་སྟེ་ལམ་དཀན་ གཟང་ཡ་ 

ཏ་ཕཾགས་བྲགྲོད་དཀའ་བའི་ཡམ་ལ་ཟེར། 

རྐང་ཤར་བ་ ཏང་དམག ། 
རང་ཤིང་ ཐག་ཐི་དང་རྱ་ལྕོག་ལྟ་བྲཞི་ 

ཀྐང་ཤྲིང་། 

3= བྲ ཆུགྲྭ་ 

£ 
.- རྐན་མར: 

ཤུ་བ། རྐང་པར་བཟེས་ 
པའི་མའི་ནད་ཅིགི་མིང་། 
ཨཾ་མུ་སུནམ། ཨཾ་མཾ་སུ། 
རྐང་པའི་བོར་མོ་སྟེ་ཆེག་ 

ཕྲུད་བྱས་པའ། ། 

དྲེའ་དང་། གཏང་མ་གཏང་ 
སྐབས་དགོས་བྱའི་ཨཾ་བྱད་ 
སྡེང་མ་འཇག་བྱེད་ལྕོག་ཚེ་ 
ལྟ་བུ་ལའང་ང་། | 

རྐང་བགསུམ་སྡན་ རྟམ་ཕྲས། 
ཀང་གསུམ་ཡོད་པ། ཡལ་ག་གསུམ་ཡོད་པ། 

རྐན” ཀཀུར། ཀཱཀྱད། ཏཱལུ། དཀན། 
ཨ'ཀན་དང་། ཁའ་ཨརང་ 

ངས། ཏྭ་ཐ་ད་ན་ཇ་ལྭ་དྭག །ལྩེ་ཚེ་རྐན་མཐྲའི་ 
རྙིལ་ལ་སྦྱར། ། 

རྐན་སྨ།”པ།ཏོག་ ལྕེ་ཀན་ལ་སྦྱར་ཏེ་བླ'བྱེད་པ། 

2 22 རེ ཧཾ་ཧ བྱས ྦ 
རྐན་ཕུག ཀ་ཁ་ག་ངའི་ཡི་གེ་བྱའི། 

རྐན་ཕུག་ལྩེ་རེའི་ཆ་ལས་བྱང།། ཞྭེས་དང་། 

རྐང་ཤུ་ 

ཀང་གུབས་ 
རང་སེར་ 

རྐང་གསུམ། 

ཀན་དབུས་ ཨ་ཉཅ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཤ། བདུན་ 

པ་ལྩེ་དཀྱིལ་ཞྲན་དབྲས་ 
བྱང་། །ཉཱེས་པ་རྣམས་སྲོ། | 

རྐན་མཇ་ མང་དང་ཅམ་པ་མཉམ་སྲེས་ 

ཀྱི་ཟམ་ཏེ། ` བྱིས་པ་མལ་ 

འཆའ་ལ་སྟེར་པར་བྱེད། 



་ 

རྐ མ་པ ཆེ 0 

ལལུཔ། བརམ་པ། ཆགས་ 

པ་ཏེ། འདད་ ཡོན་ ལེ་ ཆགཔ་ 

རྐམ་པ་ 

ཞེན་ སྐྱེད་པ། བཀར་སྟི་ ད
ང་ ཆྙེ་ད' པ་ལ་ བརྐམ་ པ།

 

ཁ་ཟས་ལ་བརྐམ་པར་གྱང་པ་ལྟ་བྲའ། | 

ཀུ་འཇལ་ བརུས་པའི་ 

_ ཚབ་ལ་དངས་པ་འཇལ་པ། 

་ སུ་ བནས་པ་ དད ་ ཕྔམ་ 

པ་མ་ བླངས ལབར་རང་ གིབ་ 

རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་རང་བྱང་ ལྟར་ ་བསྩྱར་ ཏི རཾ 

གནས་པའ། །འདིའི་ལོ་རུཔ་ནི། དགེ་ལྡན་ལེཌ་ 

བཤད་ཀྱི འགྲེལ་པར་རྒྱས་པར་གསུངས་པཾ། ། 

བཀླས་འཇལ། 

རྐ་བ། ཙོརིཀྭཿ ཙཱར། མུཏ] ཅོང 

ར་བ ཨཏི། ཟོ བྱིན་པར་ཡེན ་པ་ 

སྟ ཧྤུས་རྐྱུ་བ། སྒྱ་ཐྲབས་ཀྱིས་རྐུ་བ། འཇམ་ 
པས་ཀུ་བ། གཏམ་གྱིས་ཀླུ་བ། མཐཐུས་རུ་བ། 

ནན་གུག་པའེ 'ཀུ་བ། བརྟེགས་ཏེ་ རྒྱུ་བྲ། ཕྱི་ར' 

བསབ་ཟེར་ནས་ཀྐུ་ བ། ཕྱིས་ རྦྱིན་ནོ་ ཟེར་ ནས་ 

རྐྱ་བ། འབྲིད་པམ་རྐུ་ བ། གཉན་ལ་བཛྡོས་ཏེ་ 

བབ ་ 2 

རྐ་ ནར་ བརྐུས་ པའི་ རྫས། རྐུན་རྔས། 

རེ་ བ་ མོ་ སུཏཱི རཀླན་ མ། ཀུ་མ།ྲན། རྐུ མ། 

རྐ བར་བརྫགས་ཐ་ ཛན་བམ་ཟེ་མོབ་དཔོན། 

ཞིག་ཧྒུད་པའི་ཆེ་གཉུན་གྱི* 
ནར་ཕུམཔ་ཀང་མ ་མྤྲ་ང་པ ར་རྐུ་བ 'ནི་ཆེརུ་བ ཤུད་ 

པས། སློབ་མ་བྱང་ཆུབ་ཕེམཕ་དཔའ་ཅིགྲ་ནེ་ 

༡༣༣༩ རྐན་པེ 

ང་ཚ་བས་ མགོ ་སྨད་དེ་ཅང་ མི་ སྨྲ་བར་ འདུག་པ 

དང་། སློད་མ་གཉུན་རྟམས་ྱིས་ དེ་ལྟར་བྱ་ བང་ 

ཁས་བླངས་ཕེ། །དགེ་ལྡན་ལེགས་ བཤད་ པྲད་ 

དཀར་པ འི་ཆུན་པཾ་ལས། མཁས་པས་ བི 

དག་ཅི་ཟེང་ཨང་། །དན་ལ་བལྟས་པས་འྔ་ངུག་ 
ལྡོག'བྱེད། །བྲམ་ཟེའི་སློབ་མས་སློབ་དཔོན་གྱིས།། 

ཀླེ་པར་བརྫགས་པ་བཟླག་ལ་ལྟ་ས། །ཁྱེ་ཕུངས། 

རར ཕྲ་བ། སྦས་ནས་བཅུག་པ། 
ཀེ་བྱེད' རྐྱན་མ་དངས་དང་། རྐྱན་ 

མའི་ ལག་པ ་བགས་ ལའང་ གཉན་ གྱི 'ཞོར་ རུ མཁན། 

རྐན་གྲོག་ གད་པ་དང་། ད་ཕ་བོང་ 

དང་། པའི་གྲག་ཕུག་དང་| 

ཚང་ཆེང་ པེགས་ ལ་འཇུག་ ། 

རྐན་ གྲོགས་ རུན་མའི་གྲཌ་པཾ ོའམ་རོཌ་ པ། 

རྐེན་ སྒིཐུ།། .  རྐྱན་པོ་འི་སྣེད། 
རྐེན་ ཟཚྨ་ རྐྱུན་མ་རྐྱ་མཁན་ལ་ཟེར། 

ཀུན་བཅོམ ཧུན་ཆེན།ཇྡིམས་ལདང་འཇག། 
རྐེན” ཆུང་མེ་ ༦ ་ ྦ 

ཀན་ཐབས་སྱུ་བླང་ཐ་ གན་ནར་མི་མངན་ 
- ཕརངྭ་བང་བ། 

ཀུན་ནར་ ཟུན་བོན་ཟུ་ན་ར་དང་པོ། 
ཀེན་ པོ་ ཅོང། རྐུན་མོ། ཆོམ་ཀླུན། 

ཆམ་པ། འཇག! 1 
བུ་པ། མཚམས་པ་ བྱེད་པོ། གཉུན་ དུང འག་ ¡ 

ཏུ་གྲུ། ཡན་ལག་ངན་པ། གཡོས་མ། ཨང་པྲ་། ཟི 

ཟེར་བ་ རྣམས་དང་ ། བྱེ '་བའམ། ཅེ ཆེ ལའང་། 



རྐུན་པོ་མ 

རྐུན།པོ་མ་ རྐྱུན་མ། རྐུན་བྱེད། ཇག་པ། 
རྐན་ པོས་བྲསོ་ཐ་ རྐུན་པཾས་ངན་བྱས་བྱེད་པ། 
ཀྐན' དཔོན་ ཆུན་མའིདཔན་པོ། 
ཀྐེན་བྱུ བྱི་བ། ཅེ་ཅེ། རྩིག་གེ། 

རྐན་རྫས་ ཆུན་ནར་དང་། ཞྐོག་ན་ར། 

ཀཿ མོ ས་རང ཐཀ་ཐང 
རྒྱའི་ཆེད་དྲྭ་ཁྱི་གསཾ། ཁྱེས་ 
པ་ལྟ་བྲ། 

ཀབ་ མུལེ། གནྩེ། པཱཡུ། ཨམན། 
༄ ་ 

ཨང་ད། འཕངས། བཤང་ 

ཡམ། ཞའག་རྒཾ། གཡང་ཁུང་། སྲིན་བྲའི་ཟློ་ 
དང་} སྲིན་ཞཱལ། ཡུམ་སྨད། 
རྐབ་ཀྱག་ ཆུབ་རྟེགས། ཀང་རྟེགས། 

ད ༔ྲ བྲིའུ་ཤིང་། 

ཡུ རྐྱབ་ཆོས། སྤིཀ༔ སྨི་ཙ། རྐུབ་ 
ཆེ གདོམས། འཕོང་ཆོཔ། ཨང་ 

ཤྭང་། འཕོངས་ ཆོམ་ དང། ཀྐུབ་ ཀི་ཇཕ་ དག། 

རྐར་བྱཅག་པ་ ཧརཿཊཧནནཡ། རང་རུ་ཤིང་ 
གཞུན་ལདང་རླུང་བཅག་པ། 

རྐས་ རྐྱས་ཤིག་ཅེས་པའི་བཏུ་བྱའི་ 
བོ ནོར་རྐུ་བང་བཅུག་པའི་ལྐལ་ 

ཆིག་ག།། 
རྐེ་དར་ འཕྱར་ བ་ རཏེད་པ་ཨརང་བསྲིང་བའ།། 

རྐེ་བ་ ངེད = སྐེམ ་པ། ཀེ 'བང་ 

འགྱུང་བ་རྟེ། ཤྭ་ཕགས་ 

རྐེད་པའི་རྒྱན 
ཡང ༠ ༤༥༨ 
རྐམས་པའ་མང་། 

རྐེད་ཏང་ ཀཞེད་པ་སླང་བ། 
རྐད་ རྐབས་ ཕྱེད པ། ཀེད་པ་ཕྲ་བ། 

རྐེད་རྒྱན། རེད་པ་ནས་དཔྱངས་པའི་ 
རྒྱན་ཆ་ཅན་གྱི་སྐ་རག་ལྟ་བྲ། 

རྐེད་འྟཆུ། ནིཏྭལཱ། རྐུབ་ཆོས་ཏེ་རྲ་མ་ 
ཀྱི་བའི་གནས ཡ་ཟེར། 

རེད་མདུད་ ཌཞེད་པ་ནམ་མདད་པ་རྱབ་པ, 
རྐེད་ནད་ཅན།་མ་ བྲད་མེད་ཟླ་མཚན་ཅན་མ། 

རྐེད་པ་ པྲ་ཏིཤང། ཨཱཧར། ཤཧཱཾཙཱ༽། 
”ཀཊི། ཀཙ། ཛགྱན། ཁྱེས་ 

དང་། ཀེཊི། ཛྷགཱན། སྐེད་པ། སྐེ་རག་ཡུལ། 
བར་མ། ཡུས་ཕྲ་དང་།གཞུའི་འཆང་བཟུང་ལའང་། 
རྐད་པ་གྱོང་པ། རྐེད་པ་མཁྲེགས་པ། བུད་ 

མེད་རྐེད་པ་ཀྱོང་པའི་ཁྱེ་བཾ འཆི་བར་འགྱར"ཞེས། 
ཀེད་པ་རྒྱུར་ཕ' བྲན་མེའམ་གཡོག་མོ། རྐེད་ 

པ་རྒྱུང་བ་གཞུ་འདྲ་གཡོག་ 
མར་འགྱུར། 
ཆག་པ། གས་ཆག། པེའྲེ་ 
མཆེང་ཕར་ཕ་མཆང་ཞ་རྐེད་ 

རྐེད་པ་ཆག་ 

པ་ཆག། ཁྱེས་པ་ལྟར། 

བུད་མེད་ཀྱི་རྐེད་པ་ལྟ་བྲ། 
ཚ་བ་ལེན། ཚ་བ་ལ་ཕན་ 
པའི་་འབྲས་བྲ། 

རྐེད་ཕ་ཕྲ་ 
རེད་འབྲས་ 

རྐེད་པའི་རྒྱན་ རྐེད་པར་བཏཌ་རྒྱའི་རྒྱན་ཆ། 

ཅ 



རྐེད་སྦོམ 

རེད་རྦེམ་ ཀེེད་པ་སྦེམ་པ་འམ། གྲཾད་ཆེན། 
གྲེད་པ་སྦམ་པཾ། ལྟ་ལྡིར་བ། 

ལྟེ་བ་ཆེབ། ལྟོ་བ་འཕྱང་བ། 
གསུས་པཾ་ཆེ། གསུས་རྫས་ཅན་རྣམས་ཟེར། 

རྐེད་མེད་མ་ བུད་མེད་མཇེར་མ་དང་རསྩན་ 

ངག་སྐེབས་སུ་དབྱངས་ཅན་ 

 མང་ཨང་བརྗད། 

སྐེད་པ། 
ཁནཏི། ཤིང་དང་རྡེ་ལ་རཾ་མོ་ 
བཀབ 'དང 'ཀྭས་ཤིག་ཅེ པ་ 

པའི་ད་ལྟ་བ། 
ཁྲན་པའི་ཆུ། 
།ཁན། ཁཱཏོ | ས་སཾཌ་ཏཾག་ཅེ་རམ 

བརཾ་བྱ་ཀཾཾ་བ་ལྟ་བུ། 
ཁཱཡཏི། ཊིཀ། རྐཾ་བཞི་ 

` བྱེད་ལམ། 

ཀྲཊ། ཨབདྲརཌ། ལྭཾ་ཤིཁ། 
ཕག་པ་དང་། བྱེ་བ་དང་། 
བ་ཤཾ་ེད་ཏིག་ཅེ་ལྟ་ཤ། 
ཀྭཾ་མ། མ་ཀྐཾ་བྱེད་ཀྱི་ཏག་ 
ཆུང་དང་། བྱ་ཉེག་གི་མིང་། 
རྫིང་ཆུང་ཆུང་། རྫིང་བུ། 
ཁནཨེ། །བན་ཏེ། རྐེ་བཞི་སྲ་ཆ། 
ཞྐོག་མ། 
ངེ་ཞད། ཡྲགས་ནད། ° 

ཤ་བ 

དདུ་རག རྐང་པ། །ཟ་རྐོང་། རྔཾན་པས་རི་ 
དྭགས་འཇིན་བྱེད་དང་། ལྤགས་ནད་ཅིགི་ཨིང་། 
ཀེང།པོ་ མཆད་ཀང་ཆ་བ། ྦ 

ཀེང་པོ་འབྲས།ཆེན་ ལྤགས་ནད། 

རྐོང་བུབ  མཆོད་ཀོང་ཆུང་བ། 

རྐེད་ཕ' རླད་བྱེད་ད་ལྟ་བ། 
ེན། ཀྭན་པ་དང་ཀྐན་ཐ་རྙི་ཞམ་ 

རྒྱའི་མིང་། དཱ 
རྐན་པ།་ བྱ་ཧ། བྱ་རྐཾན་ཏེ། བྱ་དང་ 

རེ་དྭགས་གཟུང་བྱེད་རྒྱ་ 
དང་ནི རཾ 

རྐན་བུ རིཾནམ་ཧུའི་མིང་སྟེ། བློ་ 
. གསལ་མགྲིན་རྒྱན་ལས། རྐེན 

པའམ་ཏན་བྲ་ནི་བྱ་དང་རེ 'དྭགར་འཇིན་པཞི་རྒྱ། 
འདི་ལ་སྙེན་ཨང་འཐད་པ་འྲད། ཞེས་གསུངས 
༦ རེ 

ཀེ་མཁན་ ཁནཀ། ས་དང་ཤིང་པར་པཌ་ 
ཀཾ་མཁན། རྐེ་བ་པོ། རྐཾ་མི། 

ཏོས་ཤིག། པ་པགས་ཀས་ཤིག་ཅེ༣་ཐ་ 
ལྟ'བུད་རླུལ་ཆེག་གྲོ། 

ཏྭ་ཏྐཾབས་དངས་བྱེད། ཊཱ་མཁན་ཤྱི་མིང་། 
ཏྱུ་པང་ དང་ཐིག་གི་སྐུད་པའི་བར་ 

ཁཱཾཕ་པ་ཨན། དེ་ལ་རྩིག་པ། 

བཅིག་པའཞི་ཆེ། དང་པོ ་ཨང་བཞི་ཆེད་དྲ་ཐྲེན། 

བཞི་རླད་པ་ཡ་རྱ་དང་།  དེ་གཉི་པ་ཀྱི་ཐར་ཨ་ 
རྐྱང་བར་ཟེར་བ། “ ལུང་དང་རིགས་པ་ཅིགས་ 



ཀུ་བར་ནས་བཏོན་པ 

རྱ་ལྟ་བྲ་གཉིས་ཀྱི་བང་ནས་ཨོཾ་འཁྱག་མེད་པ་སྟེ་ 
གང་དང་ཡང་མི་འགལ་བར་བཤད་པ་དང་སྱབ་ 
པར་བྱེད་པ་ལ། ཡུང་ངིཌ་ཀྱི་རྐྱ་བར་ནས་བཏན་ 

པ་ཞེཕ་བྱའེ། །ཞེས་བྲང་ཆུང་ལམ་ཤ ་རིམ་པ་ 

ཆེན་པོ་ལསམ་བྱང་བཞི་བརྡ་བཀྲེལ་ཉེར་མཁོ་བསྔབ 

_ པར་གསུངས་སྲ། ། 

ཀཿ བར་ ནས་བཏན་ ཕཝ། པར་ནས་བརྟབ་ 

བཏན ་པ། 

རྐྱ་མི་ ཏ་པ་སྟེ། ཏ་ཤཱཾན་པ་པཞམ། 
ཁྱན་མིའི་མིང་། 

ཏབ ཕ་ སྐྱག་། དྲི་ཆེན། སླད་ཚ། 
བཤང་བ། ཅུག་པ། ་ཕི་མ། 

བུན་རྣམས་ཟེར། 
ཏཔ། ཟན་ གྲོང་ཕག་དང་ཁྱི་ལ་ཟེར། 

ཏགས་རམས་ རམཔ་རིཌ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ 

ཏེ། རྫི་སྐྱས་འད་མེད་ལྩི་བ་ 
དན་ ཐ་ས 

ཏང་ གོར། ཁརཿ རེ་ཧིཏ། རཾ་དཱཌ་ 
རྐྱང་གི་མིང་དང་། ཟླུ་མདེག་ 

རང་པ་དང་། གཅེག་རྐང་ཟེར་བ་ལྟ་བྲུ། 

རྱང་པ། རེ་ངེའམ་གཅིག་པ། 

£:2 ༩ £ £ = སླབ:83, གཅེར་བྲ། 

རྐྱང་ཀྐྱང་ཕོ་ ༔ག་གཅེག་དང:| རྤུ་མདག་ 

` ཆེགགི་མིང།་ 

༡༣༦ 

ཏང་ཤབ། ཡུལ་ཀྱང་ནས་ཕྱག་འབྲལ་ཚུལ། 
ང་འཕྱེས་ མཧཔད། གྲངས་ཀྱི་མིང་ 

བྟེ) པདྨ་ཆེན་པཾ། 
རྐྱང་མ་་ ཙ།'དྲབ་མ་རང་མ་ཏང་མ། 

གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ན།། ˆ 
ཏུང་ནླ་ གཅིག་པ། མཚན་མོཾ། > 

ཟླ 

_ རྒྱང་ཁྲགས་ཀྱི་བརྡ་རྙིངཿསྟེ། 

ྦ གུ་ཞད་མས་ལྔ་བརྒྱའི ཚད། 
ཏང་ངེ་ཅོག་གེ་བ་ དྭགས་པ་ཅན་ལྐོག་ཏྲུའམ་ 

རུང་གྲགས་ 

རིང་དུ། བས་མབྲའ། 

ཏང་ རྭ ཝ་ དྭགས་རྙ་པྱ་གམ་ཀྱི་མཆོ ཤུ 

ྦ ཞིག་རྟེ་འདིར་རྐང་མང་པོ་ 

ཨད་པར་ན་རྱང་ཆྲ་ཟེར། 

རྐང་ཐག” ཐབག་པ་འམ་ཡང་ན་ཁང་ཐག་ 
ནས་མར་པཏོང་པ། 

རྐང'འདེད་ ཕུར་ཚུགས་ཏེ། ཕྱོགས་གཅིག 
ཙམ་ལ་ཐུན་ནས་དེ་ཁཾ་ ཆར་ 

ཙད་གཅོད་པ་དང་། དེ་ཙམ་ཉམས་ལེན་ཆིག་ ༨ 
དྲིལ་བྱེད་པའི་དན་དྲྭ་གསུངབ། 

རྐང་ཆུལ་ ཐཌ་པ། ཉེལ་བ། དབར་རྱབ་པ། 
རྐང་པ་ ཨཅེལ། མཀྟནྡྷ།  གཏྭཾ། 

གཅེང་བྲ་དང་། གཅིག་པ་ 
དང་། ངེ་ངེ་དང་། པྲཏྲཾཏ། ཉག་གཅེག། འབའ་ 
ཞིག་དང་། ཡང་། རྐྱང་བ། རྐྱེང་བ། 

རྐུང་པ་འདེབས་ གཏར་ཁ་འདེབས་པ། 

སས ་ 



ཀྐྱང་ཟླ་དལ་སྟེར 

ཏུང་ཟླ་དལ་རྟེར ཟླ་བ་གཉིས་པ་མེད་ཕའ་ 
ཟེང་བ་འདྲ་མོ་མཁམ་པའི་ར 

རྒྱན་3ྱི་མཆན་དུ་སྟང་ཡང་མི་གསལ་བཕ་དཔྱད་ 

པར་འཚལ། ྦ 

རྐང་ཡིཔ་ མགོ་འདགས་མ་མྱར་བཞི་ 
_ ; ཨ་གཾ་ཏྟེ། འཕུཝ་ཐབ་པ་ 

གང འཕུལ་མ་ཐྲབ་པ་ ཟུ སྟེ་ང་གཉིས་ཡོད། 

རྱང་ཤེད་ ཏྱང་ཞིག་གམ་ཀྱྱང་ཤེད། 
ཀ}ན་ ཀུ༔། ཀརཀྭ། སྣད་བྱེ་ 

ྒ བྲག་པ་ཉིག་གི་མེང་སྟེ། བླ་ 

གསལ་མགྲེན་རྒྱན་ལས། རྐྱན་ནི་སྣད་རྱྱད་དེ། 

སྙ་ས་སྨོན་ཡམ་ཤྱི་མང་ཇ་འདྲེན་སྣོད་ལ་དངྲལ་ 

རཏན་ཟངསཔ་རྐན་དང་། ཨང་། ཆབ་ཀན། ཆང་ཀྱན་ 

ཚགས་རྐན་རག་རྐྱན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡའང་།། 
ྦ 

རན་བུ" འགྲིམ་ཐུལ་ཏེ་གསེང་དངུལ་ 

ྦ ལམས་བཟས་པའི་སྣེད། 

23: བྡྲ་རིང་སྟེ། ཀྲུ་རེ། ཐྷལ་ཤབ། 

ཀླུལ་ཅན་ ཧཿ རྫལ་པ། 
ཏལ་ཆེན་ ཀགོིབརྟ། ཉ་པ། 

རྐལ"ྟོང་ ཁིག་རྟེང་། རྭལ་པ་སྟོང་པ། 

རྐུལ་པ་ སྣད་ཁུག།ཕྐྱེའུ་ལདང་། ནད་ 
དབ་ཞེས་ ཀི རྐྱལ་ ཧྭ ་ཟེང་བ་ 

དང་། ཕུང་པ ་མི་གཙང་ རྫམ་ཀི 'རལ་པ ཤཱེཔ་དང་། 

ཡང་ཆང་ཏྱལ་འ་རྐལ་ཏེ་ལྤགས་སྣེད་རྐྱལ་པ་དེད།| 

རྐྱལ་བ་ སྟརརཊ། ཆུར་རྐལ་ཙེད་པ། 

. ༩༡༣༦ རྟེན་གྱི་ཡི་གཾ 

ཆུ་གལ་བའམ། ཆུ་ལ་ཕར་ཚུར་རྐྱལ་ཟེར་བ། 

རྐྱལ་བུ་ ང་རྐྱལ། ཕྱེ་རྐྱལ། ཆྲ་རྐྱལ་མར 

རྐྱལ་འཾ་རྐྱལ་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 
ྗ ཏལ་པ་ཆུང་ཆུང་། 

རྐལ་བྱེད" པརི་སེ ལཔ། རལ་བྱེད་ད་ལྟ་བ། 

རལ་བྱེད་པ་ ཨྤ་ གཱཧན། ནམ་པར་རྐལ་ 
བྱེད། ཀན་ཏཱ་རྐྱལ་བྱེད། 

ྒ ྦ རྐལ་བ་ཐར་བྱེད ཅེས་ལྟ་བྲ། 

རྐལ་རྩེ ད ཆུ་ཞང་རྟལ་བའམ། ཆུ་ལ་ 

_ ཅོད་མོ་ཙེ་བཞི་དྭན། 

ཏུག་པ་ བེང་དབབག་ཐེ་བརྡ་རིང་། 
ཏེཇ་ རྐོད  སྟེང་ངམ་ཡར་རྟེད། 

སྐྱེན པྲཧཏྲཊ། ཧྭཧཱཡ། པྲཧཌ། 
པ གྲཾགས་བྱེད་པའི་ྐེན་ཏེ། 

རྒྱ་རྐྱེན། བདག་རྐྱེན། དམེགས་ཀྱན། དེ་མ་ 

ཐྲག་རྱེན་ཏེ་རྟེན་བཅིའུ། །རིག་པས་གཟུགས་ 

ཅན་གྱི་རྐེན་བྱེད་ན་བདག་རྐྱེན་གཅིག་པཾ བྱེད། 

གཟུགས་ཅན་གྱིས་རིག་པ་ལ་རྐྱེན་བྱེད་ན་དམེགས་ 

རཏྐེན་དང་། བདག་ ཏེན་གཉི་པ་ཀ་ཚང་ དགམ། 

གཟུགས་ཅན་ལ་རྐྱེན་བྱེད་ན་རྒྱ་རྐེན་དང་བདག་ 

ཉཏེན་གཉིས་ཀ་བྱེད་དེ། །ཞྱེས་དང་། མཐུན་རྐྱེན 

འགལ་རྐྱེན། བགོ་ལ་རྐྱེན། བློ་བྲར་བའི་རྐྱེན་ཕེགས།། 

རྟེན་གྱི་ཡེ་གཾ་ དབྲ་དང་ཤད་གཉིས་ཡིན་ཏེ། 

དབྲ་དང་ཤད་ཀྱིས་རྐྱེན་བྱབ་ 

_ ཧེ་གཞུང་ཡིག་བྲི་དགམ་པས་པོ། 



རེན་གྱེས 

རྐྱེན་'གྲི་ས་ དེའི་ཉྱེན་གྱིས་ཟེར་བ་ལྟ་བ། 
འཏྲེའ་ཞཅིག་ཏོགས རང་ཧུལ། རཛསྦང 

རྒྱཔ། 
ཐུང་ཅནསས་ཡ་ ོཔ༥ བང་རད་འནམ་ 

བར་པ 

ཏེན་ཉིད་འདི་ཅམ་ ཏེན་ཁོ་ནའམ། ཉེན་ 
ྦ འབའ་ཅེག་འདེ་ཙམ། 

ཏེན་ཏྟེགས། པཏེགལུ་ཨི། བ་ཚ ཤེབ་ 
པའ 

རེན་ཤུབ" ཁྱམེན། བཟད་པ། བཞི 
ྦ ཐུབ པ། ཧྲན་ཐུབ་པཾ། 

ཏེན་སྨན། རྱཧ་ཅི། ཕན་ཧུུ་གཟོ་སྨན། 
ཏུན་རྩེ་  ཧེན་སྨན། པྲཏྲཡོ9ཇཧ། 
ཏེན་ལམ་དུ་བཏཇ་བ། གྲཾག་ཡ་གནད་ 

འཆེ་བཏང་པ་རྟ་བསད་པ། 

ཏྐེན་ཆུལ། རླུག་པའམ་ཞྭལ་བ། 
ཀེང་ ྦ པའརཊ། ཀ༨ལག་སགས་ 

བརྐྱང་པའེ་བྱེད་ཆེག། 
ཀེང་པ་ ཅེང་བ་དང་། རྱང་བ། 
ཏང་བ་ རཏྐང་ལག་ཕགས་ཕར་བཏང་ 

མ8། སྐཀ།ངས་པ། ཀྱ་ཏྲས་པ། 
ྫ རཱུ ་བ་ སྟི ལེ བསྣར་བ་ལ་ལྕ་རྐ ༠ ཉོངས་བ། 

རྐེང" རེ ཁུ་མང་ཨང་ལྟ། ྦ 

:35ས £ རྒཧབ་ཤྲེང་གམ།  ཀྱོངས་ 
ཤཱིག་ཅེས་པའེ་རྐྱལ་ཆེག། 

'སྐོག་དཀར 
ལྐག་ཞལེབ། པ་འཐྦར་གང་དང་ཁུག་ཀྱག 
ཏྐག་ལྡིབ་ཛྲེན་པ' སྐད་སྨ་མི་ཤེས་པ། 

ལྐོག" ཐཟླཝ་ཆེ༩ ༧ ཝིར བླ ཆ་ས མ་ ཁམ་ 

ཞྐེཾགས'ལྐུགས་ ཤིན་ དུ་གླེན་པ། ལྐག་པ་ལྐུག་ 

རྐྱང་། ལྐུག་པ་ཆླག་ནགྲ། 

ལྐགས་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་ དབེན་པའི་ཞང་ 
ཌེ དུ་ཆུད་པ། 
ཞུགས་པ་ མོངས་པའི མིང་། གླེན་པ་ 

ཨང་ཟེར་ཏེ། རྨྲ་མེ”ཤེས་པ། 

(ཁ་ལྒག་པ། ° ངག་སྐགས་པ། དིག་པ་ཐྟེ། 
ˆ ལྕེནི་དབང་པ་ཉམས་པས་སྐད་ལབ་མི་ཤེས་པ། 

ཆས་བྱེད་དྲྭ་མེ་ཁམ། 

ལྐགས་པར་རྐྱེད་ན་རྣམ་ཤེས་ལས་སུ་མི་ངང་བས་ 
ཞཱེཕ་དང་། མེང་། མཁཾ། 

རྨ་བཅད། ངག་གིབཔ་དབྲུལ་བ། ངག་མེ་ལྡན། 

“མིམས་བེམ་པཾ། ཆེག་3ཉམས། ཆག་མི་གསལ་བ། 

ལྐོཔ'དཀར་ 

བེམ་པོ་ལྟར་ལླུག་པ། མི་སྨྲ་ཤེས་པ་ཞྱེས་པ་རྣམས་ 

ཕཾ། །ཡང་། ལྐུག་ཕད་ད་ན་ཨང་ཡིན་ཐྱེས་ཀྱང་ 
སྣང་ང ་། ¦ 

བ་ཉིག་གི་མིང་། ཞྐེབ་སེཾག' 
ཞྐམ། ཅི་བཀ། ཕ་གི། ལྐག་འགྱུར། 

ྦ _ སྐཾོག་མ། ལྐོག་ཤལ། 

རྐག་དཀར་རམ་ཨག་དཀར་ 

ནི་བྱི་ཡའི་རིགས་ཤིག་སྟེ་ 
གཅན་ ཟཟ་ ནག་པོ་ ཨོག་ མ་ རྒྱ ་ཡད་པ་ 

ནི ཡུ རོ 

སས «+÷ སས ་་ ྦ ས་ ལ་་ . ས་ 



ལྐོག་པ 

ལག་བ ཞིག་ཆང་མ། ཞོག་གི་རི་སྣ། 
ཞོཔ།ཧར་ པ་རྡོཀཱ། ཞལྐག་ན་མོ། མིང་། 

རྒ མ་ཆོང་ཕག་ཏདུ། བླ་ཨི་ 

ཡུལ་འདས། གཉེལ་དཀའ་བ། མངན་ཕུམ་མེན་པ 

མི་མང་ན་ཕ་ཞེཕ་པ་རྟམས་པ། །དེ་ལ་དབབེ་ན། 
ཅུང་ཟད་ལྐེག་གྱར་དང་།.- ` ཤིན་བུ་རྐེག་གྱར་ 
གཉིས་པ།། 

ཞེག་འགུར་ པརྙཾཉྟཀ། ཚོག་ཏུ་འགགར་བ། 
ཞེག་ གླ་ གཉན་གྱིས་མ་ཁྲེས་པ་བྱས་ 

ནས་ལྐག་དུུ་གླ་ལེན་པ།, 
ཞོག་ཆད་ གཞུན་ཤྱིས་མི་མངན་པར་ 

བྱས་ནཔ་ཉེཕ་ཆད་བཅ་ད་པ། 

ཞེཾག་ཆོས་ གསང་ཆེས་དང་། མངན་ 

པར་མ་གསལ་བཞི་ཆས། 

ཞལེག་ཆོས་ཁྱེད།ཝ མེ་མངྒ་ ན་པར་ཟུར་ དྭ་ཆཔ། 

བྱེད་པ། 

ལྐེག་ཕརན་ མཁྲིན་པའམ་གྲེ་བའི་གདངས་ 
ལེགས་པ། 

ཞེག་ཏུ་ པནྲི། ཕག་ཏུ། བག་ཏུ། 
ལྐོག[ཏུ་ བརྐུས", ཁྲགཱ,ཧཱ་བཀུས 'ཟིན་པ། 
ཞེག་ ཏུ་ གླེང་ པ། ཕག་ཏུ་གཏམ་གླེང་པ། 

ཞྐོག་ ཏུ ཆྲས་ མེ ་མངན་ པར་ བྱེད་ པའི་ 

གསང་ཆལ། 

ལྐོག།ཏུ་ལབ་ ཕ་ མདུན་དུ་མིན་པ་བུར་དུ་ 

བཤད་པ། 

- ལྐོག་ཤལ 

ལྐེཾག'མདུད་ མིད་རྡ ག་རྟི'ཨཾཡ་མདུད་ 

ཏུང་ཟེར། 

ལྐཾཔ'་འདུན་ ཧ་མ་ག་པར་གྲས་བྱེད་པ། 

ཞྐེབ་ན་མ་ ལྐག་ན་མོ་སྟེ། སྐོག་གྱར། 
མངན་སུམ་མིན་པ། 

ཞེབ།ནར་ རུན་རྫས། ཕག་ནར་རམ་ 
ཟུར་ཞཾར། 

ལྐོག་པ་ འཕན་ཡུལ་གྱི ་མིཧ་སྟི་འཕན་ 

ཡུལ་རྐོག་པ་བ་ལྟ་བུ། 

ཞྐབ།འཕྱང་ ཀམའཿ བ་གང་གི་ཞེག་ཤལ། 
ལྐོག་མ  ཀོས་ཀོ། མ་ཤེ། 

རྐེའི་ཨག་མ། ཨོག་འཇེ་ལ། 
ཞྐོག་མའི་ཕྷ་གར། 

ཞེག་མའི་ལྷ་པེར་ ནཇིང་ཀས་ཀྲ བར་ངའི་ 

ན་ཚ་ཉིཾག་གི་མིང་ང་ །། 

ལྐོག ཟན་ཟ་པ་ ཞྐཾག་ འཇངབ་པས་ ནམ་ཇ་བ། 

ཞེཐ།ཟས་ཟ་བ་ ཕག་ཟས་ཟ་པ། 

ཞེག་ལ་བྲང་འབྱར་གྱི་རྒལ་ཁམས་ སྷ་མིན 
གྱི་ཆང་གཏཾགས་པ་ཞིཾག་སྟེ་ 

ཨག་མྲ་དང་ལ་འབྱར་ཨཾད་པར་གྲགས། | 

ཏྐེབ་ཤལ་ ཊར པར། ཀྲཾས་ཀཾ། ང 

གླང་གི་ལྐོག་མའི་པགས་པ་ 
འཕྱང་པ་དའམ། བཐང་གི་རྐེའི'ཨཾག་ཞཱེཡ་པཌ 
པ་ཞང་ནང་སྟེ།  ནོག་དང་ལྐེག་ཤལ་མེད་ན་ 
ཨང་། །ཐཱེས་གསུངས་པ་དེའ།| 



ལྐོག་ཤལ་ཅན 

ལྐོག་ཤལ་ཅན་ ནོག་ཅན་ནམ། བ་གླང་མྱེའི་ 
མེང་། 

ཕུབ་མའི་མིང་དང་། ཤཾིང་ 
ལྤགཔ'པམ། ཤིང་གི་པཕགས 

པ། མང་ཞལྐཾགཔ། 

ལྐོབ་ ཤྭ་རྒྱག་པ་དང་།ཿ ཚྫིད་པ་ 
“ དང་། ཤེད་མེ་ཡག་པོ། 

ཨལ་མདུད། ལྐག་མ་ལནང་ 

འཇུག་གོ། | 
ྦ རྩེ ° ་ར་ཨི་སྐ་དང་། ་གར་བའི་ 

ྦ སྐ'ཇྟེ། ཐུག་པ་ཆུ་ཧུང་བ་ 

ལྟ་བུ། སྐ་ཤེབ་ཆོཕ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱང་པེ་ཡོངས་སུ་ 
ཤེས་པ་རྟེན་ཏ། ། 

ཀགོས་ཐང 

སྐ་ཅིག་ [༩༤ རཊ། སྐད་ཅིག་མ། 
` སྱང་བ། ྦ 

སྐ་ཅིག'་འོད་ །ཁཔྲཧ། ཁུར་ཞཾ་ད། གློག | 
སྐ'ཅོག' ཀ་ལྕོག །སྐ་བ་དཔལ་ཆེག་ 

_དང་། ཙག་ར་ཁྲུའི་རྒྱལ་ 

མཚན་ཏེ་ལ་ཙྭ་བ་གཉིས་ཕེ།། 

སྐ་བ་ ཀྐལ། གང་བ་སྟེ་སླ་པཾ་ 
མིན་པ། གར་པོ། 

སྐསེར་ཛན གུང་གྲུམ། ཀསྨེར་དྲ་ཀྐྱེབ་པ། སྐ་རགས་ ཀཊི། ཀཱཡབརྡནཾ། ཚཱཾཔི། 
མེཁལ། ཞྭཾས་དང་། ཀཀབནྡྷཾ། 

ཀཊིབླཏཱ། མེཁྨཝ། མཌིཀ། ཤུགས་ཐ། སེ་ 

སྐག 

རགས། གས་ཚགས་སྡམ་བྱེད་དམ་འཆིང་བྱེད། 
རྐེད་པཞི་ཞཆེང་ཡ། ཟྱ་ཆན། ཤཧཨཌབྱསྟམ་ 
པུ རྐུ་རགས། སྐ་རགས་བཤུར་པ། རྐ་རགབ 
ཕཾ་གུ་ཅན་6ཱེས་པ་རྣམས་ལྟ་བྲ། 
སྐ'རགས་རྒྱུན་ཅན་ མཆོན་ཆ་ཅན་ ཆར“ 
ངྐ' རགས་ བཅིང་ བ་ མྐི་ རགས་ འཆེང་ བའེ་ 

འདས ་ཆེག། 

སྐ་རགས་འཆེང་བ་ བེད་ཆེག། 
སྐ་རགས་རྡོ་ ཏྐ'་རགངཔ འྲྲ ལ་པབ། 

སྐ རྭགས་ཕོ་ གུ་ཅན་ ཟླེ་རགས་ཕགས་ཅན། 

རྱན་གྱིས་བརྱན་ཕའི་སྐ་རཌ། 
སྐ་རགས་བཟང་པོ་མ། གན ད་རྱེན་མ་ གཅོ” 

མའི་མིང་། ྦ 

སྐ་རགས་ཡམུལ་ རསྟེད་པ་པརང་མ། 
སྐ་རགས་བཤུར་བུ་ཅན། སྐ་རགས་ཆབ་ཅེ་ 

ཡད་པ། 

སྐ'ལ་འདེལ་ མཔ་མེན པ་སྐར་བར་འབྱར་ 
བཞེ་དན་ན།། 

སྐག་ ཨཤཾ8 ཨཤེ། ཇཛཏུ། 
ཅང རྒྱ་སྐར་ཉང་བརྒྱད་ 

ཨོད་པའི་བྱཏད་པའི་མིང་དང་། གདེངས་ཅན་ 
ཧུ་མཾ་ ཡཨང་ཟེང་བ་དང་། བརང་བགེགཔས་ཀྱི་དེན་ 

དྭའང་འཇུག་སྟེ། གེག་དང་། ཀག། ལཾ་སྐག། 
ཟླ་སྐག། .ཞྭུག་སྐག།  དུས་སྐག་ཟེར་བ་སཕཾགས་ 
མངང་།། 



སྐག་སྐྱེས 

སྐག་གྲཾེགས་ ཞཱ་མཁན་གྱི་མིང་། 

སྐབ། ཅི་ས། ཅིམ་ཀྱི་བེ་བྲག། 
སྐག་ལས་སྐྱེས་ ཀེཏུ། དྲ་བ་མཇུག་རེང་། 

མཇུག་ཕད་ཅན། གཙུག་ཕུད 
ཅན། སླཡ་ཅན། སླ་གཉི་ས་ 

ྒ པ་ཟེར་ཏེ་རྣམ།གྲང་པ་པོ། ! 

སྐང་བ་ མུས། ཐུགས་དམ་སོང་བ། 
སུང།མའི་སྐང་གསེ། ཆིམ་ 

དགངས་པ་དང་། དྲགེས་པར་བྱེད་པ་དང་་། 

གངས་མ་ཚང ་བ་ཁ་བོ། ཌ 
་བའ 'དན། ་ཱ 

ཟླང་ཤུཿ ཙའི་གོང་བ་བཅད་པའི་དོན། 
སྐངས་ པྲ ཟླ ངམས་པ་དང་། ླ གང་པར་ 

བྱེད་པའི་དེན། སྐངཔ་པ་ 
མེད་པ་ནི་ཛམ པ་པ་མ

ེད་པ། 

ཚི བཱཤྲཱ། ཇཏ། ཐཱ.བ། ཕྡནཱ། 

ཉེས་དང་། ངག་གི་སྒ་དང་། 

སྐམ་པ། གདངས་དང་ ངག་དང་། བརྗད་ 

པ། སྐད་ཀ། སྐད་ཀྱི་དབྱིངས་ལའང་། 

སྐད"ཀཱི་'ང།ར་འཆེར་བ། 
སྐད་ཀྱི་གདངས་ 

རླས་པ། 

སྐད་ ཀཱ ་བཏང་རག་ རྐད་ཏྱི་ གདངས་རྨྲ། 

སྐད"ཀྱེ་ བ།ཏང་རག་ གུང་༩དེན་པ་ 

གདངས་དབྱངས་རྩན་ པམཔ་་ 

གཏུང་འད་ན ཅུ 

སྐད་ཅིག་བཅེམ 

སྐད།ཀཏི"”མདང་ས་ སྐད་པླ།  ངང་པ་འབྱུག་གི་ 

སྐད་གདང་ཕ་ནཾ་ར་དང་ལྡན།།
 

གླུང་ངམ་བུང་བྲའི་སྐད་གདངས་སྔག་ བརྫལ་ཆེ་ 
ཉེབ་པ་ལྟ་ཐྲ། 
སྐད་ཀེ་མདངས་བཅག་པ་ མདངས་རྨྲ་ཡཝ་ 

བའི་ད་ན། 

དད་པས ཆ ༈ ལ་ཡ་ 

ཀྐེད་ ར་རྒྱ ཆེན།པོ། སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ། 
མེང '་ཆེན ་པཾ། 

ཏྐད་འབབ།་ རྐད་འཇེར་པ། 

སྐད་ཧུལ་ བང་ཐའམ་མགྲིན་བཟང་།་ 
སྐད'་རྲབ་ པ་ རསྐད་པཏང་བ། འབོད་པ། 

སྐད་བསྩྱར་པ་ སྐད་བརྒྱར་མཁན། ལཾ་ཛཱ་བ། 

སྐེད་གྨེ་ སླ་མྱྱིའི་མིང་། 

སྐད་སྨྲ་ཆེ་བ། མེང་ཆེན་པོ། ཁང་དེང་མཕང་ 

སྐད་ླ་ཆེན་པེ འདྲག་ཅེམ་པ་ལྟ་བུ 

སྐད་ངར་ རྟད་རུབ་པཾ། མི་རྩན་པ། 

ངར་སྐད། 
སྐད་ཅན་ ཁ་སྐད་དམ། གཏམ། 

2: ཁཌིཀཿ ཛཱཏིཏི། ཁཌ། 

པཏཌ། འཁྱག་ཝཙམ། རྐད་ 

ཅིག་མ་ཡི་ཡུན་”སྐད་ཅེག །ཕེ་གེལ་གཏགཔ་ 

གཅིག་རེ་ལྔའི་ཆ་ཞཱེཕ་པཾ། ། 

སྐད་ཅིག་ཀློག།འེད" བློག། 
༨ ཀཀ རོ ཀུ 

སྐད་ཅག་བཅམ 
བཅམ་པ། བླ་བུར་དྭ་བཅ མ་པ

། 



སྐད་ཅིག་ཆ་ཅན 

` སྐད' ཅིག་ཆ་ཅན་ དུས་ཀྱི་མིང་། 

སྐད་ཅིག་འདོད་ ཁ༩པས། ་ 
སྐད་ཅིག།འདོད་ལྡན' ཀཔཏ། ཕྱག་ར་ན། 
སྐད་ཅིག་པ་ བིཤིཀ། ཁཁཊིཀཱ། གིཀ། 

གླགི་མིང་། སྐད་ཆ་ཅིག་པ། 
སྐད་ཅིག་དབུགས་ཅན་ ཕྲམ། 
སྐད་ ས་མ རྣམ་གདུང་མའི་མེང་། 

སྐད་ཅིག་ ̀  ཡ་ ཡུན་ སྐད་གཅིག་པ། བེ '་གལ 

གཏགས་གཅིག་ར་ ཝྔའི་ཆ། 
སྐད་ཅིག་གསལ། བློག 
སྐད་ཆ་ ཀྫབ། ཀཱཧྭཊཱཾ། གཏམ་ལབ 

པ། སྐད་ཆ་ལབ་པ། སྐད། 

ངག་སླ། གསར་འགྱུར་ལའང་། 
སྐད་ཆ།ལབ་པ་ གཏམ་ལབ་པ། 

འབྲུག་དང་། བོང་བུ་ ་ཡཞངོ་ ༥། སྐད་ཆེན། 

སྐད་ཆེན་པེ་ གསུང་སྐད་ཆེན་པོ། 
སྐད་ཆེན་འཁོར་ལོ་ཅན་ བང་བྲ། = 

སྐད་ཉན་ པླ་མྨག་པ། སྐད་རྩན་པོ། 
སྐད་གཉིས་ ནེ་ཅོ་དང་། ལོ་ཛཱ་བ། 

༢༨ × ÷ < (༠ སྐད་གཉེས་པ། ནེ་ཅོ། ལྕེ་གཉིས་པ། འཁྱག་ 
པའི་མཐུ་ཅན། ཆིག་འཇམ་ 

ཛྡན། འཇམ་ཛྫང་འདཔ་ལྡན། 

རྣམས་ཟེར། ལཾ་ཚྭ་བ་ལའྔ་།| 

ཏུ བཾ ས་དབན་ཕུག་ ཡཾ་ཛཱ་བ།... སྐད་ 
= *=༤༩ £ - ; གེཉི་ཕ་མྨ་ ཨམ 

སྐད་པ་ཆེ 

སྐད་གཉིས་སྨྲཿ་ཐའི་དབང་པོ་ འདི་འང་ལོ་ཛ 
བའི་གཅོ་བ། 

སྐད་མཉེན་པ་ བླ8ཁྲམལ། སྐད་འཇམ་པ། 
སྐད་སྙན་ ཀལསཱར། ་ ཀཡཔིངྐ' སྐད་ 

སྟན་པཾ། 
སྐད་སྟན་བརྒྱུར་བ་ འགྱར་སྐད། 
སྐད་སྙན་པ། ཀགཀིལ། ཀལསཱར། ཁུ་བྱག | 

སྐད་སྙན་མ། གན་ད་མྱེན་མོའི་གཅོ་མོ། 
སེད་བརྙན། བྲག་ཆ། ྦ 
སྐད་བཏོང་ ཨཱཀཱརཱ། འབོད་པའི་མིང་། 

 སྐད་གཏཾང་ཐ་ འབོད་པའམ་བོས་པའི་ད་ན། 
སྐད་རྟེར་ རྐད་ཕྱང་བ། 

སྐད'རྟེར་བ། སྐད་རྒྱག་པ། 
སྐད་འཐམས་པ། སྐད་ཕྙད། 
སྐད་མདུན་པར་ སྐད་འདྲ་བ། 

སྐད་དོད་ སྐད་ཚ་བ། 
སྐད་དད་དྲ་ེས་པ་ལྟ་བྲ། 

སྐད་གདངས་དམའ་ཐ་ བིསཱར། སྐད་ཤུགས་ 

དྲ ངོ བོ 

ཡེགར་མྦྱར་གྱི 

ཆུང་བ། སྐད་གདངས་ 
བཅག་པ། 

སྐད་འདན་ པརབ། སྐད་ཤུགས་ཆེན། 
རྐད'ནད་པ་ རྐལ་གླངས་པ། 

སྐད་ཕཔ། ཟེངར་བ་དང་། རྨམ་པ། ྦ 

སྐད་པ་ཆེ་ སྐད་པོ་ཆེ། ཡང་སྐད་གྲགས་ 
ཆེ་བ་ཡ་ཡང་ཟེར། 



སྐད་པོཆེ 

 སྐད་ཁོ་ཆེ། ཟྷེ།ཏཱ། ཟླ་ཆན་བནི་མིང་ 
སྐད་པར། རསྐད་ཏཀྱི་པར་འཁར་ལོར་བཅུག 

པར་སྐད་པར་འཁོར་ལོ་ཟེར། 

སྐད་འབྱིན།  ནིཀླུཛན། སྐད་འདོན་པ། 
སྐད་སྦྱོངས་ཤེག། གདན་པའི་གདངས་དང། 

སྐད་རིགས་གཞུན་སྦྱང་བར་ 
བརྐུལ་བ། ྦ 

སྐད་སྦྱན།བ། སླད་བརྡ་གཞན་སྱྱར་བ། 
རྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར། 

སྐད་མི་གསལ། སྐད་བརྡ་མི་གསལ་བ་དང་། 
སྐད་ལྡབ་ལྡིབ། 

སྐད་དམའ་ སླ་ཐེད་པའི་དན། རོག 
སྐད"ནྨྲ་ རླད་ལྲབ་བ། མྱིམ་བྱ་ 

ཆུང་ངྲ་ལདང་། 

སྐད་འཇེར་ གྲེ་བ་འཇེར་བ། སྐད་འགག་ 
སྟེ་སླ་མ་ཏྲན་པ། 

སྐད་རེགས་ཆེན་པོ།བཞི་ སླཾབཏ་ནི་ལེཌ་མྱང་ 
ྦ ཉྭའི་སྐད་དང་། པྲཀྲོ་ཏནེ། 

རང་བྱེན་པའི་སྐད་དང་། པིཤཅི་ནི་ཤ་ཟའི་སྐད་ 

དང་། ཨབཛཱཤ་ནི་ཟུར་ཆག་པའི་་སྐད:ཅེས་ 
རྣ་ཧྱན་དྭ་གསུངས་པེ།། 

སྐད་རོང་ འཁྲེབ།། སྐད་རིང་བར་ 
བས་པ། 

སྐད་ལུགས་ སྐད་རེགས། ཡུལ་ཕྲཾ་པཾནི་ 
རད་ཀྱི་ལབ་ལུགས། 

སྐབས 

སྐད་ལགས་མ་ ཐྷའི'གཟུགས་འཚོང་མ། 
སྐད་ལོག། སྐད་ངན་ཤཾར་བ་དང་། ཀུ་ 

ཅ་བློགས་པ། ཅ་ཅ འདེན་པ། 
སྐད ཤོར་ ཕུག་སྐད་ཤར་བ། གདངས་ 

དང་། ཁ་ཤར་བ། 
སྐད་གསང་མཐོ།་བ། ངག་ཟླ་མཐྲན་པ། 

རྐད་ཆེན་པ། 
སྐད་གསར་བཅད།པ། རསྐད་གསར་བཅས་པ། 

ཁྲིམས་ཆགས་པ། རསྐད་ལ་ 
བརྒྱུར་བཅེས་བྱམ་པ། 

སྐན་ ཤསབྡཱ། མནའ་ཆིག།དང་། 
ཨེ་ཨིན་ན་ཇྟེ། ཨཾད་རྭེ་མན། 

ཡད་པ་ཨེ་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

སྐན་ཏེ" སྐ་བ། གར་པ། 
སྐབ། འགར་པ། མྱཧོགས་པས་མ་ 

འདེད་སྐབ་པས་མ་ཟིན་ཅིང་།། 

ཞེཔ་པ་ལྟ་བུ། 
སྐཔས་ ཀླ༔ྨ། །ཨྒཱར། ཀརཿ། 

པིདཱནཨ། 6ཾཔ་པ་རྣམས་དང། 

ཡེའུ་དང་། རབ་འབྱེད་དང་། སྐབས་དང་། ཕརྒ་ 
དང་། དུམ་བ་དང་། རྟག་པ་དང་། བརྟག་པ་ 

རྣམས་ནི་གཏུང་ཚད་ལེའུའེ་མེང་གི་རྣམ་གྲངས་མུ 

འཇུག། ཅེས། ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་ 
དར་ལགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཡེ གེའི་བཤད་པ་ 

མཁས་པའི་ཁྭ་ཧུན་ལས་བྱང་ང་། ཨང་། :ཆིག་ 



སྐབས་འགར 

སྐོར་དང་། རྒྱ་མཚན་དང་། 

གནས་སྐབས་དང་། གོ་སྐབས་དང་། རྐབས་ཤིག་ 
དང་། དུས་ལའང་། 

སྐབས།འགར་ ཀཿཅིཏ། སྐབས་འགའ་ཉིག་ 
ཏུ་ཉེཔ་པའ།། མཚམས་ 

མཚམས་དང་། 

མཚམས་མུ། 

སྐབས་གཉིས་པ་ དཱིདཤྭ། དམ་བུ་འ་བ་པ་འ 

ལེའུ་གཉིས་པའ། ། 

སྐབས་རསྟེབས། རྐབས་ཐབ། 
སྐབས་ཐོད་ ཧྒུ་མཚན་འཇྲད་པའི་དན། 
སྐབས་ཐོབ་དམེགས་ རྒྱ་མཚན་ཆེད་དྲ། 

སྐབས་དོན་ ད ཨལྭསརཏདྟ། སྐབས་སུ་བབས་ 

པའི་དན། 
ལུ ཧི ཡ རི རར རག ] པབབབའན་སལ་ 

ྦ རྐཔབས་འད་ལ། 

རྐབས་པ་ ཧྱའི་མེང་། 

སྐབས་ཕྱེ" ཁམ་ཕྱེ་འམ། གཟུང་མཚམས་ཕྱེ་བ། 

སྐབས་ཕྱེ'ནན ཨལྭཀཱཤ། སྐབས་དབྱེ་བའི་ 
༨ ནཞས་ཆེག། 

སྐབས་དབྱ་ཐ་ མནྡྷཱ་ཡ། སྐབས་ཕྱེ་བའེ་མ་ 

འངས་པ། 

སྐབས་འཤྱེད་ཕ། མྔྦལཕར། སྐབས་ཕྱེ་བའི་ 

ད་ལྟ་བ། 

རབས་མེད་ དུམ་ཁམ་མེད་པ་དང་པྲེལ་བ། 
༨༩ ༢ ༠ ༩༨ 

སྲབས།་ཆལ་ །ཁག་ཆད་ལན་པ། 

སྐམ 

སྐབས་ལ་བབས།པ། དུམ་ལ་བབས་པ། 

སྐབས་གསུམ་ ཏྱིདེཤ། རྐྱེ་འཇིག་གནས་གསུམ 
གྱི་སྐབས།'སམ། ཡང་ན། ཉྷ་ 

ཕྱིའི་མིང་བྟེ། ལོ་ཙཱ་བ་བློ་ཕྔན་གྱིས། །ཆེག་ 
གཏེར་འགྲེལ་པ་ལང། སྐབས་གསུམ་ནི་ལོ་ཉི་ཤུ་ 
ལོན་པ་ལྟ་བུར་མྐྱེ་པ། གཞུན་ནྭ་དང་ལ་པབས་པ། 

གལ་པ་མེད པའ། །ཡང་ན། ག་བ་དང་འཆི་ 

པ་མེད་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའེ། | 
རསྐབས་པ།རུམ་འཇེགས་བྱེད་ ཟླ་ཅན། 
སྐབས།༥སུམ་བཏུང་བ་ ཧའི་བདྲད་ཙཾ། 

སྐབས་གསུམ་བདག་པོ། བྱཧ་བྱན། 

` རྐབས་པ།སུམ་པརནས་ ཧྲིཤལཡཿ མཕྲྤ་རིས་ཀྱི་ 

གནས་དང་། སྙའ་གཞས། 

སྐཔས་པ།ུམ་པ་ པྲདཔྲ། ཏིད ཐའེ་གླ་ 
མཁན་ནམ། ཐཉྟའི་མིང་སྟེ། 

ཧ་རྣམས་ཀླེ་བ་དང་གཞས་པ་དང་འཇིག་པ་གསུམ 
ཡོད་པམ་སྐབས་གསུམ་པ་ཞེཕ་བྱ་ལ། ཞེཕ་ 

རྙ་ཧྱན་མཆན་དྲྭ་སྣང་། 
སྐབས།གཔུམ་དབང་ པཀྱ་བྱིན།ཧྭའི་དབང་པ། 

སྐབས་གསུམ་མཆེན'ཆ་ ཧྲིདྲཕངྷ' བཧྒྱ་ 

བྱིན་རྡ་རྗེ། 

སྐབས་གསུམ་ཟས་ རྙའི་བདྲད་ཙི། 
སྐམ' ཧནནི། ༣ ཤཱ འཇིན་ 

` བྱེད་སྐམ་པ།། པབུང་བྱེད། 

ཨང་། སྐམ་སྐོམ། སྐམ་ཟན། སྐམ་རླན། སྐ་ལཾ། 



སྐམ་ཤ། སྐམ་ཕ་ཟེང་བ་ཕེགས་ལའང་། 

སྐམ་ བད་ཀྱེ་ཡུལ་ཉེག་གི་མིང་། 

སྐམ་ཀོཔ།་པཾ། ཤིན་དུ་སྐམ་པོ། ཧ་ཅང་སྐམ་པོ། 
སྐམ་།ཁོག། སྐམ་རེངས། སྐམས་ནས་ 

རམངང་པ། 

སྐམ་ཁཝ།2ྱད' ན་ཚས་ཟུག་གྱང་པའེ་དན། 
སྐམ་གློག སྐམ་གླག་ཆེན་པ་འཁྱུག་པ་ལ་ 

བརྟེན་ཏེ། འཁར་ཐྲམས་ཅད་ 

ཀྱང་ཤིན་ཏྭ་སླག་ཅེས་ཇེ་བའེ རྟམ་ཕྲང་ན་གསལ། 

སྐམ་ཆཔས་ ཟས་རེགས་སྐམ་པོའི་རིགས 

ལ་ཟེར། 

རསྐམ་རྡབ།་ 

སྐམ་དྲག་ཆེད་པ་སྟེ། ཤིན་ཏྭ 
སྐམ་པ་དང་། སྐམ་ཟིན་པ། 

ྒ སྐམ་པཾ་སྐམ་རང།། 

སྐམ།ཐག།ཆད་པ། བྐརཊ མས་ཚར་བསསྟེ། རླན་ 

གཤེར་མེན་པ། 
སྐམ་ཐག་འཐེམས པ། སྐམ་སྟེ་ཕྱེ་མང་གྱང་ 

པའམ་ཕྱེ་མང་བཏགས་པ། 

པ་ཆ་དང་གས་ཆམ་ཕགས་ 

སྐམ་ཕབ། 

སྐམ་བཤད 
ལྕགས་ཀྱི་སྐམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་། སྨན་ཨ་ང། 
རའི་ཡཾན་ཏན་བྲར་བདྭན་ཧྱི་ཨ་གྱལ་ཉིག་ལའང་ 

འཇུག་སྟེ། སྐམ་པས་འཁྲུ་བ་མཇམས་ཉེས་པཞ། | 
ནསཔ་ཅམ། 

སྐམ།ཕའི་ཕྱཔ།་ཧྒྱ' རྐམ་ཉེན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ། 
སྐམ"པཾ་ 48[4།ཏ། རླེན་པ་མིན་པ། 
སྐམ་ཕཾཔཱས་ ཇ་ཆང་མེད་པའི་ཙམ ཕོགས་ 

ཏང་པ་ལ་ཟེར། 

སྐམ"་ཆ་ ཤེལ་ཕྲེང་ལས། སྐམ་ཚས་བད 

ཁན་རྐྱེད་ལ་འཇུ་དཀའ་ལྩི། ། 
ཉེས་པ་གད་ཚ་སྟེ། གད་རལ་དང་ས་ཕུག་སྐམ་ 
པ་ལས་བྱང་བ་སྟེ་བ་ཚ་བཞིིན་ཆགས་ཀྱང་རྡལ་ 
གྱི་རང་བཞྩིན་ཅན།ཁ་དེག་ཡུལ་མའི་རྗསུ་འདྲང་ 

ང་ཡེན། །ཉེས་གསུངར་མོཾ། | 

སྐམ་ཟུབ། ཆེ་བ། ནད་ཟུག་སྟེ། ན་ཚ་ཆེ་ 

བུ བའེ་དན། 
. སྐམ'ཟབ། ཉལ་ཉིལ། ? 

སྐམ་ཡེབ་ ཤ་ཨིབ། ཆར་རྐཾབས། 

སྐམ་རེ སྐན" མནན་ཆེག། 
སྐམ་རཾ་རན་ སྐམ་ཆོད་ཨེ་ཡེན་ཟེང་བ། 

སྐམ་ཐལ། ཐུག་བྲལ། ཐུག་པའེ་ཅམ་པ། 

སྐམ།"བུག་ རྩམ་བུག་ལ་ཟེར། 

སྐམ'དྲ་ས་ ྦ གཙང་མ་དང་ཁམས་དྭངས་པ། 

སྐམ་ནད་ ཚ་བ་འབར་བཞི་ཞད། ་ 
སྐམ་ཕ' པརྡི་ཤ། ཤཱཀ ཤཱཤི། མགར་ 

པ་ཕེགས་ཀྱི་འཇིན་བྱེད་ 

སྐམ་ལ་རཾད་ན། ཀྱེང་ཀྱང་དུ་སྐམ་པར་འགྱང་ན། 
སྐམ་ལས་སྐྱེ།ལ་ བྣལཇ། ར་སྐམ་པར་རྐྱ་བ། 
སྐལ་ཤ། 

སྐམ་བཤད་ 
ཤ་ཡེབ་དང་། བླུང་ཤྭ་ཡའང་། 

རྐམ་བཤད་མཁན། དན་མེད་ 
ཀྱི་མྐ ད་ཆ་ལྲབ་མཁན། 



སྐམ་ས་གདང 

སྐམ་ས་གདུང། ཚད་པའི་ཐང་ས། ཚད་པ་ 

ཆེ་བའེ་པ། རྒྱ་ཐྲང་ལྟ་བྲ། 

སྐམ་གསེང་ལེགས། ཤིན་བཱ་སྐམ་པར་བས་པ། 
ཤ་སྐམ་ཕེང་བྱས་པ། 

སྐམས་ སྐམས་པ། སྐམ་ཟེན་པ། 

སྐམས་པ། པ་སྟང་པ། པ་གའི་ངན་པ། 

སྐར་ གར་ཏེ། སླ་པེ་མེན་པ་ཐུག་ 

_ པ་རྟ་ཐ་དང་། ཧྱ་ཐུར་ལྟ་ 
བྲའི་སྐར་མ་རྟེ། སྐང་ཕྱེད་ 

བཀྱད་དང་། སྐར་ཕྱེད་གསུམཆེང་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

སྐར་ཙིས། 'གུ་སྐར་ཟེར་བ་ཡའང་། 

སྐད་ཀ་ གྱའལ་ཆད། རསྐར་གང་། 

སྐར་ཚད་མགས། 

ཏཱཧཱ་ཡན།ཀབ།ླ༔ ༤ཱེཕ་དང་། སྐར།འུང་ 

` ཅྤྱ་མཐབངས་ཏེ། ཁང་པའི 
མྤྲངངས་ཁུང་དང་། དཀར་ཁུང་དང་། རྒེའ་ཁུང 

དང་བ་གླང་མེག། ཟྒཾ་ཆུང་ལའང་འཇུག་པ་ 

དང་། སྐར་ཁུང་| འཾད་མིག་ཕེགས་ཀྱང་ཟེར། 

སླར་།ུུང་དུ་བ།ཅན་ ཇུལ ཡན། དྭད་ཁྱུང་། 
སྐར་ཁངས། རསྐར་མ་མང་པའི་ཁངས་ྭབ་ 

པ། 

སྐར།་མ།ཁན། ཇེ ཏེ3ཀཿ: ཇོཏོ8 ཞྱེབ་ 

དང་། གཅཀ། ཅིས་པ། 

སྐར་ཅཙིས་པ། 

སྐར་བ 

སྐར་རྒྱལ ཏིཏཊ། ་གྱ་སྐར་ཉེར་བཀྱད་ 
ནང་ཚན་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་སྟེད་ 
ལ་ཟེར། 

སྐར་རུ" ་སྐར་མའི་ཆྲ་སྟེ་བ་མཞམ་ 

ཟིལ་པར་ཟེར། 

སྐར་ཆརྩང་ _ རྒྱ་སྐང་ཉར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ 
བར་བར་ལ་ཨད་པའི་སྐང་ 
མ་ཆུང་ཆུང་། 

སྐར།་ཆན་ བྲེ་རངསསྐར་ཆེན། 

_ སྐར་མདའ ཨལ། ཏལལ། གནམ་རྡའམ་ 

སྨོན་མེ་དང་ཏུ་མར། 

་སྐར་མདའ་ལྟང་བ། ཨུལྐཏ། སྐར་མ་ཨང 

` ན་གནམ་ད་པ་ལ་ལླང་བ། 

སྐར་མདའི་གདོང་ངམ་རྣ་ །མལཀམུཁ། 

།མུལུམ། མེ་མཆོན་ཞྱུག་ 

དང་། ་བགེགས་རིགས་ཉིག་དང་། འཛམ་གླིང 
ན་ཧྱལ་པོ འི་ཏྲག་མ་ཕོགས་ལ་སྣང་། 

སྐར་དཔྱད་ སྐར་ཙེ། བཱ 

སྐར།དཔྱད་མ། ཅིཔ་པ། གཟའ་སྐར་ལ་རྟག་ 

དཔྱད་བྱེད་མཁན། 

སྐར་ཕྲན་ རྐར་མ་ཆུང་ཆུང་། 

སྐར་འཕྲེང་ སྐར་ཆོགས། སྐར་མའེ་ 

| འཕྲེང་བ། 

སྐར་ཐ་ བྐར། སྐེར། `དགར་བ། 
#་ག་ཕགས་ཀྱི་ལྫིད། 



སྐང་མ་ 

ནཀླདྱ། རོཏླ། བྷཾ། ཏྭརཀྭ། 
ཏཱར། ཞྷེས་དང་། པྨན་བྱེད། 

འཕུར་བྱད། གླུ་སྐར་ཉེར་བརྐྱད་ཕེགས་ནམ་ 
མཁའི་སྐར་མའ།། 
སྐར་མ་མགོ་ སྐར་ཨྭ་ཝལ། མིག གྲལ་ 

ཧཨཌི། 

སྐར།མ་སྟེོད"ཕུར་ བརྟན་པ། ཀང་སྟེང་བུ། 

སྣང་ལྡན་ཤིང་རྟ། ལུགས་ 

བཟང་རྐྱེམ། གཟའ་ཨི'ཏེན། རྒུ་སྐར་ཏོག། 

སྐར་མ་ 

གན་ཧལ་བུ། གསེར་ཕུར་རྣམས་ཟེར་ར། 

སྐར་མ་ཕོད་ སྐར་མ་ཕོད་པ་སྟེ་སྐར་མ་ 

མཇུག་མ་ཅན་ནམ་དུ་བ་མཇཇག་ 
རྔང་། 

སྐར་མ་སྨལ། སྐར་མ་མགའི་མིང་། 

སྐར་མ་རྩག་རྩིག། སྐར་མ་བ་ཆེམ་ཆེམ། 

སྐར་མ་རེ་གཉིས་ཤར་བ་ན་ 

སྐར་མ་རག་ཅིག་ཤར་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

སྐར་མ།འཆ་ ཏཱརྦཔཾཌྷན། རྐར་མ་གདུག་པ། 

སྐར་མའི་'དཔྱད་ རཱོཏི8,| སྐར་མ ལ་རྟེགཔ་ 
༔ དཔྱད་བྱེད་པ། རྐང་རྩེ ས་པ། 

མཁའ་ཝྡིང་ཉེ་བྱ་ཁྱང་། 
ཇེ ཏིཏ། རིག་གནམ་ཆུང་ 

སྐར་མིག་བུ་ 

སྐར་ ཅིས་ 

བ་ཝའི་ཨ་ཤལ་ཏེ། དུས་ 

ར་ས མོར ཐར ༡༧༨ ` ལྒ 

བརརླད་པའ་ཅེས་ཀྱེ་མེང་། 

སྐལ་ལྡན 

སྐར་ཚད་ རྐར་མ་ཕ་པ་ནི་ཚད་དེ། 
རྐྱང་གྲགས་གསུམ་ནཕས་རྒྱང་ 

གྲགས་བཅུ་དྲུག་གི་པར་ཨཾད་པང་གསུངས། | 

སྐར་འཇིན། ཏརལ། རྐར་མ་ལེགས་པར 

ཚད་འཇེན་ནས་ཕྱེགས་བྲན་ 

ལ་འགྲེ་ཆས་འབྲེགས་པ། 

སྐར་འཇིན་གནང་རྟེ་ ཕྱོགས་བྲོན་གྲ་འབྲིཌ 

མཛད་དེ་ཕེབས་པ། 

ཇོཏི། ཇོ ཏིཿ་པམ། རྐང་མའི” 

ཞད། ཧོར་བྲ་དང་། ཕྲཾན་ཐ་ 
མེ་ཁྱར་ཕེགས་ལའང་། 

གཟའ་ཡུམ་སྐར་ཡུམ་ཁྱེས་ 

པ་སྟེ་ཆེས་ཚན ཞྩེག་གི་མེང་། 

བསཾད་ཞམ་དང་དབང་ཐང་ 

སགས་དམན་པ། 
བྷགྱཝེ། སྐལ་ལྔྡན་མ་ཟེར 

བའི་རྩ་མཾ་ཅཾག་དང་། ནད་ 

ང་གས ཤཱ མང་ལ་གུ་ཨ་འབྲཔ་པ། 

སྐར་འད་ 

སྐར་ཡུམ་ 

སྐལ༠= ན་ 

སྐལ།'ཅན ་༅་" 

སྐལ"ཆད་ རསྐལ་པ་མེད་པ། དབང་ཐང་ 

མེད་པ། བསད་ནམས་མེད 
པ། 

སྐལ་འཇེག་ པྲལཡཿ བརྒ ་སྐལ་བཞུག་པའི་ 

བྱེད་ཆེག། 

ཊིལྔ་སྡུན་ བླཝཱྤཀྲ: བྷགྤཏཾ། དྷགཔྦྲན 

བྷགཿ བྷབྱཿ སྐལ་བ་དང་ 



© ཐི ༠ 

ལྡན་པ་སྟེ། མངའ་ཐང་ངམ། བསོད་ནམས་ 

ཅང ཌཆ ཆེ 

སྐལ་ལྡན་ཤེང་རྟ' བླགིང། རྫེན་བྱང་གཏམ་ 
བརྒྱད་ཅན ཧྱི་གྱལ་བཾ ཊྭིག་ ྦ 

གི་མཚན་ཏེ། དེས་དབང་ ཕྱག་ལ་ཆུ་མོ་ གངྒཱ 

འཛམ་གླིང་དུ་འབབས་པར་གསལ་བར་ གྲགས། 

སྐལ་ལྡན་ཤེཇ༩རྟའི་ ལྲ ཆོ ཐྭཱིརྦའི། ཆུ་མ 
གངཱའི ་མིང་། སྐལ་ལྡན་ཤིང་ 

༡ དྭ་ཏད་ནྫན། ༈ བང་བསས། དཱི 
བུ་མོ་ དང་འདྲ་བར་ པཤད ་དཾ། ། བུ ཱ 

སྐལ་ནད། སྐལ་བླངས་པ། 

སྐལ་བ་ བྷུག ན་ར་ཕེགས་བགོས་པའི 
ཐཔ་སྐལ་བགས། ཟས་རསྐལ། ^ 

རང་སྐལ། ཨྲདའཱ། དྲེལ། བསད ནམས་དང་། 

དུས་སྐབས་བཟང་པ་ཕྲད་པ་དང་། བྱ་བ་ལམ་ 
འྲྲ་བྱང་བ་ལྟ་བུ། 

ཀིལ།བ་ཅན། ཐྲབ། ཐུགིན། མི་བསད་ 
ཞམས་ཅན། 

ཏསྐལ་ཐ་ངན་པ་ ཆེ་འདི་ལ་བ་བ་ལམ་ཐེངས། ་ 

མེད་པ་དང་། འགྲོགས་སྐལ་ 
ྦ ཕཾགས་ངན པ། སྐལ་ངན། 

སྐལ་བ་ཆེ། མླ་བྲག། དཔང་ཐང་ཆེ་བ། 
ཏསྐལ་བ་མཉམ་ཕ། མི་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པརཿ = 

སྐྱེས། ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

སྐལ་བ་བཟྔང།པ། དུས་ལེཌ་པ། སྐབས་ཡག་པོ། ༡ 

སྐས་ཀྱི་གཏང„ 

རྐལ་ བ་ཡད་ བཿ ~.་། བ་ཐག ཆོ ¡&” 26 ་ 

སྤྲད བ་ར་རའི་མིང་། ་ 
ལའང 22 ཤསས་འབུར་བླ. 
སེལ་བ་ཆད་པ་ བགོ 'རྒལ་ ཆད་པ། 

སྐལ་བ་ཆེ་བ། སླ་བཐག། དབང་ཐྲང་ཞེ་བྲ། 
སྐལ་བ་ཆེས་ དབང་ཆ་བ། 
སྐལ་ ཐཱ རྒྱང་ རེང་བ། བིསཀླཿ 

ཡུལ་ལ་མེད་པ། 

ཏསྐལ་མེད་ ཧྭད་པའམ་ཉམས་པའི་དན། 
སྐལ་བཟང་ སྣབུག༔ བཔད་ནམས། 

ྦ བྲལ་ཤིས་པ། དགེ་ཡྭས།, 
སྐལ་བཟང་མ། པོ བྷ གིནེ་ཡ དགེ ་ལབ་མ། 

སྐལ་རིན། ངང་གི་ཐབ་རྐལ་གྱི་རིན། 
ཏསྐལ་ཁྭ་ བོར .རྐལ་བ། རྐུ་སྐལ་ལྟ་བྲུ། ; ཚི ྲ 

སྐེས" `ˆ ཞིཤྲེཌི། ནི་བླེམ། ཀཱཏཱ| རིམ ¬ 
`° -' ̂  - ˆ ྐས། ཕྡེམ་སྐམ། 

སྐས་འཇེག འཇེགས་པའི་སྐམ། ཁང་་ 
ྒ ཐྲེམ་སྐམ། ཀང༨་ སྟེགས། ཆོ 

སྐམ། ཤིང་སྐབམ། 

སྐས་ཀ་ སྐས་ཀྱི་མིང་སྟེ། :ཕྲེམ་སྐམ་= 

འཇིག་སྐས། སྐས་འཇེག 
སྐས་ཀི་ གདང་ རམ་པརྡ་ཐེམ་ པེ ཞི 

བྱེད་ ཀི ་གདང་ བུ། སྐམ་ཆེག། 

` 

= 



སྐས་ཀྱི་སྨྱོད 
སྐས་ཀྱི་སྤྱོད། ཁ་ཚར་འདེབས་པ། 

རྐས་སྐད་ཁྲ་མ་ ཿ སྐམ་འཇེགས་ཀྱི་ག ཿལ་ ག
ཡོན 

ཟི ལ་རྐྱག་པའི་ཁྲ་མ'"'ཡོད་པ། 
ཀྲ 

སྐས་འགོ།  རྐས་ཀྱི་ང་འགོ། ཐྲ 
སྐ་ས།ཚང། སྐས་གདང་། ཐྲེམ་ཆིག །“ 

ཀྐས་ལ་འབབ་པ། ཉཔ་ནཔ་མང་བབས་པ། 

དྲག ༨༥ 
ལག་པས་ བང བྱ། བ

་ ྦ 

་ པ་འཇེགས་པ་ ཀ༩ཙཡལེཀར། ཐྲེམ་ སྐབ་  ུ ལ་ འཇེགས་ ནས་ འྲྲ ་བ། 

སྐམ་ལེབ། ནྐཔམ་ཀྱི་སྤང་ཡེཔ། 

རའ བ༨་ ི་ 
སྐས་སྒ།  སྐ་བ་དང་སླ་བ། 

(ངལ = 

ཀི་ཊཱེ་ཕ། སྐུ་སྐྱེས ར
ྐུ་དཀར་ ་ྒ

 

གསེལ་པ། རྐྱ་འབག། རྒུ་བེར། གོས་རྒུ། རའ 

ཀི འཇིམ་ ཀླ། བྲག་རྨྲ། རཾ 'རྐྱ འཐུར་སྐྱ། 

བྲེས་རླ། བླུགས་རྒུ། གསེར་མླུ་མེགས། ¦ 

ཏུ།'དཀར་ རྗེ་སྨན་ཀྱི་ལྕེ་དཀར་པའི་
 

མེང་། 
ངུ 

རྐ ་ རང་རྐལ་ཏེ ཉ་པ ་ཆེ་ག་ 

ཏྐུ་སྐེམ་ 
། 36.| ཤ་སྐམ་པཾ། ༅

ེ ྦ 

ཀིྱེ ་ཱ 
ཕྤྱལ་རྐྲ། རྐྱེས་བུ་དམ་

པཞི"- ྒ 

སྐུ་ལྔ་རྒྱལ་པོ 

་ དང་ཨང་ ལིག
 ལྟ' བུ། 

དས ས་སེ
ང་བ་ རྐྱ 'ཤཱས་ ས

ུད ་པའི 'དན། 

ངོ ཚོང་ ཟེ ཕཱ བབ
ང་ ! སྐ་ ཁྱེི 

ཁ་བཟང་ ཟ་པ། 
ཛུ ཀླ "ཁ' 'བཞེས་ཐ། ཊེ 

སྐེ་འཁོར རྐུ་ངེ་དང་ཞྭབར ཕྱི། དཔེན་གཡོག། 

° ཨེ ཚ‹« པནང་བ། ཆམ་ཆམ་བྱས་ པ། ° 
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༩༢: 

༦ 

ཀཱེ་འཁྲིལ་ཐག་ཆགས་པ། ཨ་མཚན་དག་དྲ་ 
་ ཤིན་ ཤུ ལེགས ་པ། 

གཟི་ 

བྱིན་ཅན ནམ་ལྟ་ན་རུག
་པ། 

ཀཱ ་འཁུགས་ རྐྱའི་ཅུན་ གྱི ཡུས་མི་བདེ་ 

སྐུ་གམ ང་བཅར་ གླི མདུན་ ལ་ ངོ ་མ་བཅར་བ། 

་དེབ་ བེ 'མ། ཅོ བྲིབ། ྦ 

ཀྐུ་མཧོན རས་མཐྲོན་དང་འགཡ་པནི་ 
འྲ ཉཱ་ཆེག། མགྲན་པཾ། ཿ 

ཀ་རུ” 
རྒྱན་ཆ། ྦ 

ཀྱེ་གྱཱ _ ཀྐ་བརྙན་བཟ་བའེ་རྒྱུ།
 

རྐེ གྱད་ 
རེགས་རྒྱད་

ལ་ཟེར། 

༤ ས་ཆ 
ཅི་བ 

དུབ་པ། 

8 ི་ི  ་ 
མེ་ཆེན་པ། 

ཀཱ ཌི ཟང་
 ྭ ཤྭར་ཉྙ ་རུབ་

བྱང་དབུས་རྫན
ི་ 

རྒྱལ་པ ྦ 
ངེ 



སྐུ་ཅསྲ 

སྐ ་ཅས་ རྐ་ཆམ། 

སྐེ་བཅར་ སྐའི་ཉེར་འཁར་པ། སྐུ་ 

རོ མདུན་པ་ལྟ་བྲ། 
སྐུ་བཅར་བྲེ"དྲུང་འཁར' བླན་པེའམ། 

སྣ་ཆན། 

སྐུ་བཅར་མ་ སླ་མདུན་མེ། 

ཀེ་ཆམ་ སྐུ་འཁྱམ་ལ་ཕེབས་པ། 
རྐེ་ཆས་ བཱ ཆེན་དང་བླ ན་ ཆེན་པེཌ་ 

ཀྱི་ཕྱད་ལག་ལ་ཟར། ཅ'་ལག་ 

ྦ གི་ཉཱེ་པ། 
རྐ ་ཆེངས་ སྐབ་ ངགས། 

ས་ཆོས" ཆེས་གས་ཀྱི་ཐཱེས་ཆིག 

ཡོ རྐུ་གཞུ་གས་ཀྱི་རླུ་ཆམ་ཟེང་ 

པ་ཉྟ་བྲ། 

སྐ་མཆེད་ . རྤུན་སྲིང་། རྒྱལ་པའི་ 

བོ ཕྲམ་ཕོགས་རྐུ་འཁུངས་པའི་ 

སླུ་མཆེད་དང་། བླ་མ་གཅེག་གི་ཉལ་སྨོབ་ཨིན་ 

པའི་སླུ་མཆེད་བེགས། 

ཟླུ་མཆེད་ གསུམ་ འབྲམ་རྟེན་བྱི་སླབ་མ་སྐྲ་ 

མཆེད་ རྣམ་ བསུམ་ ཟེ
ར ་བ་ རྟེ། 

པཾ་ཏ་བ་རིན་ཆེན ་གསལ་དང་། ཕྱན་རྨ་བ་ ཚུལ་ ྲ 

ཁྲིམས་འབང་དང་། ཕུ་ཧུང་བ་གྱྭན་ཧྭ་རྒྱལ་ 

མཚན་ཏེ་འདི་གསུམ་ལ་འྲབམ་རྟོན་བྱི་སློབ་མ་ 
རྐུ་མཆེད་གསུམ་ཟེར། 
རྐུ་ཌེ 

ཕ་མའི་རིགས་རྒྱུད་གང་རང 

༠༧༧ 

གྲ 

* 

ཀྐ་བཉད་ ལྟ་རམ། ལག་ཇས། ཡག་ཕྱི། 

རྐེ་གཉེར་ ཀཱཡཇིཔ། རུ་གཉེར། ཕྙམ་ 

འཆོ་བ། ཧྭ་ཁང་གི་གཉེ་ར་བ། 
སྐུ་མཉེ་ བྱུག་པ། ལག་པས་ཕུར་ཕུར་ 

གཏོང་བའམ་མཉེ་བ། 

སྐུ་མཉེལ་ཕེ', འ ་བརྒྱལ། ཁག་པོ། ངལ་དུབ། 

སྐ་བརྙན། _ པཏིའྲིར། ར་ཡེ འདྲ་གཟུགས 
རྐུ་འདྲ། གཟུགས་བརྙན། 

སྐུ་ཤ། ངེས་སྟང་། དངཾས་པཾ་མཚུངས། མཆོད་ 

བྱ་ཉེ་བར་འཇལ། ཉེར་ཚད། དེ་ལྟ་བུ། དེ་འདྲ། 
དེ་མཚུངས། དེའི་གྷའི་འཇིན། ལྡེར་བཟེ། འདྲ 

བ། འྲད་འབག་འྲདྲ་བར་བྱའེངས། པ་ཕབ་ 

བྙཅན། དཔེ། རབ་ཏུ་འདྲ། ལེཌ་པར་བཅྩེངས་། 

སླང་གླིབ་མ། སླང་བྱ་མཐུན། སྨར་གཟུགས་ཏེ་ 
མང་གི་རྣམ་གྲངས་མཾ། | 

རྐུ་ྟཾ རྱབ་རྟེན། རྒྱབ་རྔས། མཉེ་ 

འབལ། 

སྐ་རྟེན་  སྐྱ་ཡེ་ཌེན་ཏེ་རླྭ་འདྲ་དང་། 
ཡང་རྩ་ཕབས་པའི་ཟྐུ་རྟེན' 

པ་རྟ་བྲ། 
སྐུ་ལྟེམ་ཕ་ རྐུ་གཟུགས་མི་བདེ་བ

། ཟའ 

གའ ་བྱའས་པ། 

ཀླ བལྟམས | རྐུ་འཁྲུངས། སྐྱེ་བའི་ཞྱེ་མ། ཧཾ 

ཡཿ ད། ྣ ལུམ་སྟེད་ཉེཔ་མ། 



སྐ་ཤ༡ང་ ཉལ་ཐང་། ཐང་ཀ། 
སྐ་ཐྲང'ཆད།པ། ངལ་བས་ཐང་ཆད་པ། 

སྐི'ཇོག། རླུའི་རིང་། ཆེ་འི་རེང་། 

སྐྱེ་ཐོག་རྫ་མ་ སླ་ཐྲག་གང་མ། སླུ་ཐཱཾག་ 
སྐ་ཐྲག་རྗས་མ་ ༢ 

སྐ་དང་བ་ ཉན ཅནས་ལལ་དང་ཟ་ 

ཀྐུ་དུས་ལ་ གསན་པའི་དྲས 
སྐ་དན' དན་དག། ཡས་དན། 
སྐ་དྲག་ རཆ མི་རྗེ་ཆེནཔོ། 

མ་རཇྔ་ཆ་མ། 

སྐུ་དྲེན་ ཕ་མ་དང་དགེ་ཤན་གྱི་དྲིན' 

སུ་དུ་ཛཿ ༩ འརྒ་ཆུསངན་ན་བཅར་བཞྟི་དང་ 
ཡག་གམ་ཉྭཔས་བྲང་། 

ཀྐུ་གྐདུ་ང།  དྭཧུ། ཟླ་སྱང་། གམེར་ 
གདུང་དང་། ད་ལས་རཧས་ 

པར་འཕེལ་བའ་་རིང་སྲེལ་ལྟ་བྲ། 

སྐ་གདུང་འུགས་འབུལ་འུ་ཐ་ བླ་མ་ཕེགས་ 
ཀྱི་ཀླུ་སླུང་མེང་བསྲེཌ་པའམ་ 

མེ་མཆད་ཕུལ་བ། 

སྐ'མདུན་ སླུ་བཅར། སྐུའི་དྱང་དྲ། 
ཀ་འ རྱ་འཆུ་གྲེས། རྲབུར་བརྙན། 

སླང་གཟུགས་ཟང་བ་ཕགས་ 

གང་དུ་གཔལ། 

སྐ'ལྡེ་མཔ། སྐུ་ལྟེམ་པ། སྐ་ཐུན་པ་སྟེ། 
ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ། ནད་ 

བི × 

སྐུ་འབུམ 

ཕག་པ། ན་བ། ན་ཚ་བྱང་བ། ཁམས་མ་ 
བདེ་བ། ཉམས་མ་བདེ་བ། འདུ་བ་འཁྲུགས་པ། 

ཉེ་བར་གདུང་པ། བྲེ་འཚལ་བ་སྟེ། དེ'་དག་ 

མང་གི་རྣམ་གྲངས་མྲ།། 

སྐ་ན་ ཡཾ་ན། 

སྐུ་ན་ཤིན ཏུ་བྲགས།པ་ དབུང་ལ་ཤིན་ཏུ། 
མྤང་བཞམ། ཤིན་ཏུ་ཧྭས་པ། 

སྐུ་རྟག་  ུསབ་ཀྱི་ཉག་གི་ཤེ་ཆི་ག། 
མུ ཕང་ མདུན་བྱི་པང་པ། 
སྐ་པར་ པར་ཆས་ཀྱིས་བླངས་པའི་ 

ཤྲ གཟུགས་བརྙན། 

སྲུང ཀླུ་སླུར། རྐུ་གདུང་། 
སྐུ་ཕྲང་ འཁྲུངས་རེམ། རྒྱལ་བ་རྒུ' 

ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་བརྲ་ 

བྱའི་པ་ཆེན་པ་ལྟ་བྲ། 

སྲ ་་་ དི 

. ཞྭཾག་ན་ཡད་པའི་རྨྲའི་རིགས་ 
ཤིག་ལ་ཟེར། 

སྐུ་འབྱུམ་ ཨ་མདཱཾ་ཟ་དྲབས་ཅམས་པ་ 
གླང་རྟེ། དེང་བྱམས་མགཾན་ 

བླ་མ་ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་རླུ་འཁུངས་ཤིང་མ་དེར་ 

ཙན་དན་གྱི་ལྡང་པའི་ཡོ་མ་རེ་ལ་རྐུ་ངེ་རང། 
འབྱན་དྲ་ཨཾད་པས་ན་གནས་དེའི་མིང་ཡ་རྐུ་འབུམ 

ཞེཔ་ཀྲགསཾ། | གོ 



| 
སྐ་བེར་ སྐུ་བེར། བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་དང་ 

མཁན་པ་རྟམས་ཀྱིས་མནབས་ 
པའི་གས་ཆེན་གྱི'སླ་ཟླམ་ 

. ཡ་ཟེར། ཟླ་གམ། 
སྐ'བྲཇ་ བྲང་ཁཾག། 
སྐེ སྨད།  སྐེད་པ་མན་ཆད་དེ། སྐ་སྨད་ 

དར་གྱི་ཤམ'ཏྲཔ པ་གསལ་བཅྩེས་ 

དང་། སླུ་སྨད་སྦུལ་གྱིཔ་བརྒན་པ་ཞེཔ་པ་ལྟ'བྲུ། 

སྐུ བཙོག་ཤར བ་ བཙོག་པ་ཤར་བ། 
སྐེ་ རཅོད' རྩེད་མེ། 

སྐ”ཚ་ ཚ་བོ 
སྟ"ཆད་ ཚ་བ། 

སྐེ།ཚབ་ བ་དཔེན་གྱི་སླའི་ཚབ་དང་། 
ཟཾ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕཾ'་ཉ། རྐུ་ཚབ་ 

གནང་བ། ལས་ཚབ་བྱེད་པ། 
སྐ་ཆེ་སྟོད་ ལྭ་ཆུང་ངྲའི་སྐབམ། སྐུ་ན" 

གྲུཧ་པཱའི་དུས། མོ་ཅེ་ཞི་ 
འག་དྲུས། 

སྐུ་མཚལ་ རླུ་ཁྲག། ལུས་ཀྱི'་ཁྲག། 
སྐུ'་ཞང་ ྒ སླུའི་ཉེང་པ་སྟེ། ཡུམ་ཤྱི་ 

ྦ རྐུ་མཆེད་དམ། ཨ་མའི་ 

གཅེན་གཅུང་ལ་ཟེང། 
ཏུ ། ཞབས་ རླུ་ཤོག། རྐུ་གཞུགས། 
ཏི 'ཞབསུ་བཅར་པ་ རྐའི་དྲང་དྲ་འངས་པའི་ 

དན ཉུབས་ཕྱིང་བཅར་བ། 

#\"༤ རིམ 
སྐུ་ཏུམ་མེད་པ' རླུ་གྒས་པའི་དན་དང་། འཇིཌ་ 

པ་མེད་པ། བླ'རསྟབས་ཆེ་བ། 

རྐུ་ཞྲབས: གཞུང་སྲོལ་དྲ་ 
ཉབས་པད རྣམ་པ ཚོར་སླ་ 

གཉུགས་རྣམ་པ་ཆོ་ཕྱེས་གནང་སྲོལ་འདྲག | 
ལུང་ཀྱི་འཁྲེར་ལ་གཞུགས་ཟེར། 

སྐུ་གཟན་ དགེ་ཞྲདན་པ་རམས་ཀྱིས 
བྱེེས་པའི་གཟན་བྱི་ཐེ་ས། 

རྐུ་པཟུགས་བདེ་ ཁམས་པབདེ། གཅང་མེད། 

ཉིར་ཞཆེ་མེད། ཉི་€ྭཾ་ཕ་ 
དབེན། རྩན་མེད། ནད་ 
མེད་པ། འབྱང་བ་རྩོམས་པ། 

བྲ་མེ་འཚལ་རྣམས་ཟེར་བའོ།། 

རུ སླཏླགས་ གཟུཌ་པའམ་ཡུས་ཀྱི་ཤེས་མྲ། 
སྐུ'ཡེ་ ཡེ་བབ་དང་ བསྟུན་ གཟུགས་ཁམས་དང་ 

བསྟུན་པ། 

སྐྱ་གཞེཔ།ས། 

སྐ'ཡཾ་ཇོ་མདོག' ལུས་ཀྱི་ཁམས་དང་མདངས་ 

ཏེ། དེང་རྐུའི་ཟ་མདག་ 
མཛམ་བ་ཆུ་བཾའི་གསེང་ 
ཁམས་ལྟར་བཟང་ཉིང་ཞྱེས་པ་ 
ཏྟ བྲ། 

སྐུ་རགསས། ཞྐ་རགས་བམ། སྐེ་རགར། 
སྐྱའི རྫེ ་ ང་གི་སླ་དུས་ལ་ཞེས་པ་ 

ཌྟ་བཱ། བཏུགས་ ཆེའི་རིང་། 

སྐྣ་རེིམ་ ཉབས་བཏན་རིམ་གྲྭ། 
`༄༦ 



སྐ་རིམ་གྱིས་འཆམ་པ 

སྐི་རིམ་གྱིས་འཆམ་ཕ "' རྐུ་གཟུགས་རིམ། 

གྱིས ཉམས་པ། རེད་པ། 

སྐ།རམ་རྣམ་ གསུམ། ཤེས་རབ་རྩིང་བོ། བློལ་ 
མ། གདུགས་དཀར་དང་ 

གསུམ་མོ། | 
སྐུ།རུ། ཆུ་འཁེར་ལ་ཟེར། 

སྐུ་རུ་ཁ ཀ་ང་ཁ་དང་། ཀུར་ཏཌ་ཏེ་ 
དབྱིབས་ཧྲ་གྲམ་ + འདི་སྟ་བུ། 

ཀྐ ལ་ ཡུས་ལ། རྐུ་གཟུགས་ལ། 
ཀྐེ་ལས་མ་བུང་བ། ཡས་དང་མ་འཕྲད་པ་ 

དང་།, རླུ་མཉེལ་པོ་མ་བྱུང་ 
བའམ། ཐང་མ་ཆད་པ། 

སྐྱ་གཤེན། བོན་པ་ནི་རྟོན་པ་གཤེན་རབབས། 
སྐ་སྲས་བརྐྱད།"ན་པན།ལུ་གམ་ཏེ། པུ་ཆེམ་ 

དང་། ཞེལ་དྲུག་ཐྲང་པཾ་དང་། 
གཏོ་བུ་བུམ་ཕངས་ '! དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤིང་། ལུང་ 

འདྲེན། བརྐྱད་འགྲན། ཀཾཇ་ཚ་ དཀར་པ། དཀང་ 
ཚ་འཕུལ་བྲ་ཆུང་སྟེ་བརྒྱད་དེ།། 
ཀྐི་གསུང་བཐུགས་ ཕུས་ངག་ཡད་གསུམ། 

སྐུ་གསུམ། ཆོས་རྐུ། ལོངས་རྐུ། རྫུལ' 
རྐུ་སྟེ་གསུམ། | ( 

ཀླ་གསུམ་ཕ་ སངས་ཧྲས། 

སྐེ་གསེང་ ལས་བྲེལ་མེད་པའི་དུས་ཏེ། 
ཀླྭ་གསེང་ག་དྭས་ཕར་ཕེབས་ 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ་ུ 

༡༣༩༣ སྐུགས་སྟོང 

རུ་བསོད ཆརྐླའི་བསོད་ནམས། གཡང་པྱུ། 
ཟུ རྒྱལ་པ འི་སྐུ་སྲུང་བ། ཕུུང་མཁན། 

ཀ་མད པགས་པའི་ན་བཟན། སློག་པ། 
ཡ་ ཤྱ བྲག་ཡུལ་ཀྱི་ཆི་ཞིག། 

ཀེ བྷང བྟབས་ལགས་པམ། རྐལ་པ་ 

དང་སྟིས་དབང། 
ཀྲེབ གྱན་པཾ་འགྱེད་པ་སྟེ་ 

གྱལ་དང་། རྐུག་གཙུགས་པ། 

རྱན་གཙུགས པ། 
ཀྐུག་ཕ།  ཚཙར་ཞང་བར་བྱེད་པ་དང་། 

མི་ངན་བཀག་པའི་མིང་དུ་ 

བཤད། 
རྐུགས་ བླཧཿ ཕྱལ་དང་། རྒྱན། ཤོ་ 

བགས་སུ་ཧྒྱལ་འགུགས་པའི' 
མེང་། 

ཀྐུགས་།པར་འྲྲོ་ཐ། དཔེར་ན་འགའ་ཉིག་ 
ལས་ངན་བྱས་པས་ཆད་པ། 

ཕག་པའི་ཊེར་དཱ་ལམ་ངན་མ་བར 'པའི་མི་གྱརི་ 
ཡ ཉེལ་ ཆད་ཕག་པར་ཚུད་པ་ ལྟ་བུའི་དེ་ན། 
སྐུགས་ཁོངས་སྱུ'ཚུ་དསཔྲ། ཤ་ཁན་གཉེར་ 

པའམ། ཕྲཾག་ཡན་ལེན་པནི་ 
ཕྱེར་སླུག་ པའི་དྲགའི་ཁངས་མུ་ ཚུད་པའམ་དཀྱེལ། 

དུྭ་ཚུད་ པའ། ¡ 

སྐས་རྟིང ཧྱྱལ་བཅུག་མཁན་ནམ། 
གཏན་མ།འཇུག་མཁན། 



སྐུགས་འཇཾབ 

སྐགས འཇག ཡབ ཏབཾ། རྒྱལ་ འཇ གས་པའམ 

གཏའ་མང་འཇགས་པ། 

རླུགས་པ་ ༩ འཐོགས ཐ་ 
སྐུགས་ བཅུགས ལྡེམ་པར་བཙུགས་པ། དྲང་ 

པོ་མེན་པ། 

ྦ སྐྲགས་བརཅུགས་པ་ རྒྱལ་བཙུགས་པ། 

སྐུགས་ཕུ'འཚུགས་་ ཕྱད་ལག་གཏའ་མར་ 
བཞག ཕ་རྟ་བྲ་རྟེ་འདི་དག་ 

གི་ཁྱད་པར་གཞུང་ཆེན་མ་སེགས་ལས་ཤེས་པར་ 

བྱའ། །ཡང་། ཀྱང་པེའམ། ལྡེམ་པར་ 
གནས་པ། དང་པེ་མ་ཨིན་པའ་། ། 

སྐང་པོ་ ཆུང་དྲའི་མིང་། སར་ཟླ་ 
ཟེ བཞི་མིང་ལའང་ང་།། 

ྭ སྐང་ ཤོག་ཏུ་སྦས་པ་དང་། སླང 

ཟོ བ། གསང་བ། 

སྐུང་བུ་ མང་མེའི་མཆད་ཀང། སྐོང་ 

བུ་ཡང་ ཟེར། 

སྐངྔ'ཀྱེད་ སྤས་པར་བྱེད་པ། 

སྐེངས་ གྲུབླ། ཕྱིར་མེ་བརྟན་པ། 

བཁ.ྲ,མ། 

སྐྔངས།པ། གབ་པ། བག་ལ་ཉལ་དང་། 

སྦྨ་ཐ་དང་། གྲཟལ་པ་དེང་། 

ཡིབ་པའི་མིང།། 

སྐུངས་འཕྲང། དབེན་པའི་ངེ་ཕུལ་རོང་ཡངས 

པ་མེད་པའེ་བཀབ་པ། 

སྐངས་ཤིག 

སྐུངས་ཤིག་ ཕྲས་ངའི་རལ་ཆེ་ཀ། 
༄ 

སྐངས་ས་ སྦས་པ 
སྐེད་ ལོཙྭཱ།སླུད་པ། སྲད་བྲ། བྲ 
བོ ཏན དར་སླུད། རར་སྐད། 
གསེང་ཟླུད་ དའ་ཆུང། ཆོན་རྟུད་ཕེགས་ལྟ་བྲ། 
སྐུད་པ་ པཿ བལ་ 

མཀས་ཀྱི སླུད་པད་མིང་དང་། 

བྱུག་པར་བྱེད་ང་དང་། ཐུག་མར་བྱེད་པ 
སྐུད་ཕ་ ཁལ་ བ། ཐུད་པ་འཁལ་བཞི་བསླལ་ཆེག། 
སྐད་པ "'སྟྐོད་ བལ་ཕཱད་གསེད་པ་དང་ 

བལ་ནརང་མོར་རྱང་བྱམས་པ་ 

དང། སྐད་པ་ལག་པས་སྨིམ་བཞིན་མེལ་པ། 

སླད་སྤུ་ཕོགས་ལག་པས་ཕང་བཏང་བའི་དན། 

སྐད་པོ་ ཛཱསཱཏ། ཛཱ་མ་ཧྲཾ ། དེབར། 
༄ ˆ ༢༩༤༨ ༨ 

ལུན ཤལ། ཁྱེ་བོའི་བྱེ་བྲག་ 
ཆུང་མའི་སྦུན་ཕཾ་ཟེར་བ་དང་། ཆུང་མའི་རྦན” 
ཟླའམ། མནའ་མའི་མེང་པཾ་སྟེ། མངོན་བརྗད་ 

གསེང་གྱེ་ལྔེ་མིག་ལས། སྐླད་པ་མནཞའ་མའེ་མིང་ 
པའི་མིང་། །ཞེས་པའི་མཆན་དྲ། ཁྱ་གའི་སུན་ཟླ་ 
ཕཾ་རྣམས་མཉའ་མའི་སྐྱད་པེ་ཡིན། །ཁམས་ཕྱཌ་ 
ལ་མཆན་བྲ་མི་དགཾསཔ"ཀྱང་། དབྲབ་གཙང་ལ་འདི་ 

འྲད་ཟེར་སྲེལ་མེད་པས་བྲིས་པའ་། ཞེས་དང་། 

བློ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན་ལས། སྐད་པཾ་ནི་ཆུང་མའི་ 
མེང་པ་ཡིན་ཟེང་ཨང་ཁྱིམ་ཐབམ་ཀྱི་ན་བོ་ལ་ཟེར་ 

བར་ཉེ་སྡེའི་བྱང་བ་ལས་བྱང་། ༤ པ་གསུངས།། 



སྐད་པའི་ཞབུ 

སྐུད་ཕའི་འབུ་ དར་གྱི་ཞབུ། དར་གྱི་སྲིན་བྲ། 

སྐུད་ ཐེས་མཁན། 

སྐད་རེས་ 

སྐུན་བུ 

་ི ༢" 

སླུད་པམ་རི་མོ་དང་ཡེ་གེ་ 

མགས་པྲེས་མཁན། 

མུཿ ཅཀནྤྤ། ཆེམ་འདྲྭ་བས་མུ་ 

བྱ་བ། 
མཆད་མེའི་གང་། དྱངལ་ཀང 

ཆེན་པ་ལྟ་བྲ། 
: ཕྱྱག་མ་ལ་བཏགས་པའེ་སྣེད། 
ཀང་བུ། ཉིལ་མ། གཅྩེང་ 

བུའམ་གཞུང་པ། མཆད་ 

ཀྲེང་ཆེན་པ་ལའང་། | 

3 ་འཁནབ། ཁབ 

_ཟུམ་བུམ། 

ཟུམ་པ་དང་། ཨན་ལག་ 

སྐུམ་པ། བརྐུམ་དང་བརླུམས། 

པ་མ་བརྱངས་པའི་དན། 
རྐུམས་ཤིག །ཟུམ་ཅཱེག | 
རྐྱ ངུའམ་རུ་ལ་ཟེར་བཞེ་དན་ 

དང་། ཨང་ན། རླུང་ཅིག་སྟེ་ 

སྐྱརད་ཅིག་ཅེས་པའི་རྒུལ་ཆེག 

ཀྐྱེལ་ཅིག་ལྟ་བུ་ལའང་།། 

ཨུལདུ། རྐྱེཡ་ཅེག ཕྲི་ན་ཡིག་ 
གཏང་ཅིིག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཟི འདེབས་ ཡན་ཏན་ཡོད་པ་ལ་མེད།པར་ 

སྨད་པའི་སྨད་སླ་བྱེད་པ། 

སྐུར་ཕ་ 

རྐུལ་མཁན 

ཨཔཤྲད། སྨད་པ། རྐུང་པ་ 
འདེབས་པའམ་བཏབ་པ་རྟེ་ 

ཡམ་རྒྱུ་འབྲས་ཕོགས་ཡད། | 
སྐར་ཕ་འདེབས་ པ། ལག་རྨྱུའི་མེང་། འཕྱ་ 

ཆིག་དང་། ལེག་འདྲེན་ཆེག 

ཡོག་རྐྱབ་རྣམཔ་ཟེར་ཏེ། དཀྭོན་མཆོག་གསུམ་ཡ་ 

མི་བདེན་པར་བ་ཅིང་རླུང་པ་འདེབས་པ་ལྟ་བྲ། 
༠པོ' རྐར 

སྐུར་བ 

སྐར་བ་པོ་ 
༦ 

མག་པའེ་ཉེ་དུ་དང་། ཆུང་ 
མནི་ཕ་མ་ཡའང་། | 

པྲེཏཌ། བཏང་བ།ཕྲེན་རྐུར། 
བ་དང་། དབང་སྐུང་བ། ཨཾ་གེ་ 
སྐུར་བ། རུང་སྦས་པ་ཡའང་།| 

སྐྱར་བ་འདེབས་པ་པ་དང་། 

རྐྱེལ་བཔེ། གཏོང་བ་པ། 

གཏོང་མཁན། 

རྐར་མ་ཁ་རྦྱར་ ཟ་མ་ཏག་རམ་མ། རྱུག་མ་ 
བགཔ་ཀྱི་ཕམ་པའི་ཉེར་མཁོ་ 

བྱུག་པའི་སྣད་ཆམ་ལྟ་བུ། 

ར༨༠མ་སཿང་ པྲེ05ཱ། མ་རྐུར། ལན་པེཌ་ 

མ་བཏང་ཞྭེས་པ། 

སུར་ལམ་གྱིས་ ཟླ་ལ་ཤིན་ཀུ་གཔལ་པཾ། 
ཁཿ 

€= 

སྐལ་མཁན་ 

བརྡ་སྐྱལ་མའམ་བརྡ་ཡན་ 
བཏང་བ། 

པ པེ་ཕྲང་གི་རྒྱད་ཕོགས་དང་ 

ཆས་རྐུལ་བ་པོ། འགོ་བྱེད། 



སྐུལ་རྒུ ྣ 

སྐལ་ཧྱུ་ མག་པ་ཁོལ་རྒྱད་མིན་ཨང་ལ་ 
ལོ ` གསུམ་ཞྭབས་ཕྱི'ཁུ་བ'ལྟ་བྲ། 

སྐུལ་ཅིག་ འདྲ་ན་ཅིག ། 
སྐལ་བ་ མི་ཞིག་ལཕ།བྱེད་པརང་མལ་བ། 

ཐིཿ ཀྐྱེ་ད་པ་དང་། འདྲེན་པ་ 
ཡནང་ང་།། 

སྐལ་བྱད་ ཅྲན། ཅོདན། ཀྭཙཾ' རྟ་ལྕག་ 

དཱ ་ཱ °ལྟ"བུ། སྭཱཏ:། ཞེས་དང་། 

ཀ༩ཌཀཱརི། ཚངས་ཤིང་སྟེ། ཚངསཔ་པའ་ཤིང་ 

ཞེས་པ་དང་།-རྟ་ལྕག་ཕོགས་དང་། སྐུལ་བ་པོ། 

སྐལ་མ་ སྐུལ་མ་འདེབས་པ། དྲན་ 

ཟི ` -རྒུལ། བརྗེད་སྐལ། 

པ།༦མ།བཏ་ཇ། པྲེ) ཏཱ། སྐལ་མ་མ་བྱེད། 

བི ངོ ཕྲིན་ལན་ལ་ཕེཌ་མ'
བཏང་བ། 

སྐལ་ཆོག། ཡམ་སུ་རྐལ་བཞི་ཆེག | 

སྐེས་ . སྨན་སྐུས་པ། བྱག་པ་དང་། 

ལེ སླུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ། 

སྐུ་ཨིས་ལུས་ལ་བྱིན་གྱིཕ་དློབས་ཞེཕ
་པ་ལྟ་བྲ། 

སྐུས།ཐབ།།དངས་པ་ སྐུ་ཡེས་གཅོ་ཞཁར་ 

དྲངས་པ། 

སྐུས།པ' སྨན་དང་རྣམ་བྱག་པ། རྐུས་པ། 

སྐས།ཤེབ། བླག་པའི་ཆྐུལ་ཆིག། 
རྙེ" མགྲུལ། མགུལ་མ། མགྲེན་པ། 

མག་རསྟེགས། མག་འཇེན། 
མཇིང་པ་ནམ་གངས་པ། ། 

ˆ སྐེ་རྩེརྔ 

སྟེའཁོར་ བཁམམ་མ་ནི་སེ་འཁོང་གྲས་ 
-བྱང་ལ་ཟེར། ཟོ 

རྐེ་རྒན་ _ མཐགུལ་རྒྱན། རྐིའེ་རྒྱན་ཆ། 
རྐེ'ཅུ'༤ུ' སྐེ་གཡབ་གཡོན་ལ་གཅུ་བ་ 

སྟི་ལྟད་མཾ་སྐེ་གརྔ་གཅུ་ལྟ་བ། 
སྐེ་བ།ཅཾ ད'པ་ རྐེ་བཏུང་པ། 

ལྒེ་ཆ' འདེའང་མྲགུལ་རྒྱན་ཏེ གཉའ 
རྐ།ཆམ། ¢ 

སྙེ་མཇེང། མཐུལ་ལམ། གཉའ་ལྟག། མཇེང་ང། ལྟེ་སྟེང་སྟེང་ མག་ཀེར་ཀེར་བྱམ་པ། 

ཞེ མྱང་སྨང་བྱེད་པ། 
རྐེ་བཏུབ་པ།  སྐེ་གཅོད་པ། 
སྐེ་སྟངས་ བུམ་པའི་མགུལ་ཐུང་བར་བྱམ་པ། 

ལྒེརྟེང ཨོག་རྟཾང་རྟེ་ཨོལ་མདྲད་ཀྱི་ 
ཱ ཆརཡའོ། ག་ཙམ་ལ་ག ང་ཀོང་ཡེད་ 

པ་དེ་དང་། ཁ་རྙང་མགིན་རྟིང་ཙམ་གྱི ཆེག། 
སྐེ་ད།ཕད་ཙར་གདགས་ མདུལ་དྲ་གཟར་ 

. བཞམ་དཔྱང་བྲག་པཏོགས་པ། 

རྙེ་མདུན' ཨལ་བའམ། ཨལ་གང་། 

སྐེ་བྲེབ་པ་ _ སྙེ་གཅད་པའམ་བཏུབ་པ། 
སྐེ་ཅེ། རའི བོདཿ སྐེ་ཆེ། ཡུངས་ 

ནག་སྟེ), བགེགས་འདྲལ' 
སླང་དང་ཐྙེག་པ་ཕེལ་བ་ལྟ་བྲ། 
སྐེ'རུང། ཆྐེམ་པའི་མེང་། ཟླེ་བམ་པ་ 
དང་། རིད་པ་དང་། ཤ་སབ་པའི་དན་ཅན་ན།། 



སྐེ་ཆང་ ` འདི་ནི་ཀེའུ་ཚང་སྟེ་རྩ་'མཾ། 

ཀིའ་ཚང་རེ་ཁྲད་ལྟ་བྲ། 

ཟྩལ་ རཇིཿ ཀཱཿ ཀླལྭཱ། ཡུངས་ 

དཀར་ཏ། ཤེལ་འཕྲེང་ལས། 

རྐ་ཆས་བགེགཔ་འདུལ་རླངས་དང་སྙེག་པ་སེལ།|- 

ཞྱིཔ་པར། འཁྲུངས་དཔར། རྐེ་ཆེ་ལོ་མ་ནག་ལ་ 

མཐུག །རྡོང་བྲ་མེ་ཏག་འབྲབ་བུ་གསུམ། །ཡུངཔ། 

སྐེམ་བྱེད 

སྐེད་པའི་ཕྱཾགས་ མེཁྦ། ལུར་ཀྱི་སྐེད་པའི་ 

ངས་ལྟ་བུ། 

སྐད་པའི་རྩན། སྐེད་པའི་འབྲམ་དྲ'ཐྟེཕ་པན།། 

རྐེད་འབྲས། སྨན་ཚ་བ་ཡེན་བྱེ་མེང་། 

སྐེད་ཙཝཿ ཊེ ཆེཌམི་ཞཐ། 
སྐེད་མེད་མ་ བུད་མེད་མཆག། 

སྐེད་འེབ། སྟ་ཟུར། 
ནག་པ་དང་འདྲ་བའོ། །ར་ནེ་ཚ་དང་ཙུབ་པ་ཨིན།། 

།ཡཱཾཔ་པ་ 

!ཅཱེཔ་ 
ཧཱས་ཕས་རླངས་དང་རྙག་པ་འདྲལ། 

ཀྐྱེ་ཚུལ་ཕཾགས་ཧུང་ཕེན་དང་འདྲ་པའ། 
གསུངཔ་པེ། ། 

སྐེད་ལེགས་མ" ཉནའི་བྲ་མཾ། 

རསྐད་མེ། རྐེད་པ་དང་རྟ་བཞི་མཚམས། 

སྐེམ་ སྐེམ་པར་བྱེད་པ། 

སྐེམ་ནད་  གཅོང་ནད་ལྟ་བྲས་ཡུམ་ཀྱེ' 7 
ཤྭ་སྐམ་དྲ་འབྲོ་བ། 

རྒེམ་པ་ ཀ་ཤ བསྐྲུ། 48. ཝྲེཔ་ 
སྐེ་རགསས། ཀླི གོས་ཀྱི་སྐ་རགར། 

སྙབ ཨྨྤ། ཡཾ་སྐེག །སྐང་མ'ལྐག་ཀྱང་ཟེར། 
སྒེབ།མེ། རྐང་མ་སྟེ་བ་ཉེའེ་མེང་། 

སྙེབ'ཆཾས་ ྣ ཧྱྱ་རྐྱགས། ལ་ཆ། རྒྱ་ཆོམ། 

སྙེག་ལ་ཅུས་ ཨླའུཧཱཝ། བྱ་རྐང་ཉེར་ 
ཱ བཧརྱད་ཀྱ་དང་པ་པྲ་ཉར་ 

བཅམབ་པ་ལ་ཟར། 

སྙེང་ལུངས་ བེད་ཀྱེ་ཡུལ་ཅེག་གི་མེང་། 

སྙེད་དཀར། རྐེ་རགས་དཀར་པ་དང་། 
རྐ ད་པ་དཀརང་པ། 

སྐེད'སྐབས་ ནཧཾཏཏྨ། ཕྱི་མགོ | 
སྐེད་གྱན' ཀཾ རླུ་སླེད་ཀྱི་རྒྱན། 

སེད'འཇོགས ད་དྲྭ་འཇམས་ཏེ་སྨན་ཉིགི་མིང་། 

སྐེད་པ ཀཊི། ཞེད་པ། རླ་སྐེད། 

“` - དང། ཤ8ཀ། རྐམ་པ་དང་། 
ཤཱ་སྲབ་ཅང་རིད་པའམ་རྤིབས་པ་དང་ | རྐ་ཅང་ 

ྟི་རྡུད་པ་དང་། སྦག་པཾཞི་མེང་| ཕུས་ཉམ་ཆུང་ 
བ་དང་། རྐཾམ་པང་ བྱེད་པ་དང་ | ཁ་སྐམ་པ་ 

དང་ལུས་ཉ༡མས་པ་ཕགས་ལའང་། | པ 
རྙེམ"པོ" ཀགྲྭཱུལ༔ཿ ཨ་ང་རའི་མིང་ 

དང་། ཤྭ་ངེད་པཾ་དང་། རྐམ་པཾ། 

རྙེམ་པར།ྱཾད་པ། བྱེད་ལམ། 
རྐམ་བྱེད་ གར སྐནྣཿཤུཁླིཌི། ག་ན" 

ཧུ་གདང་དྲག་དང་། ཤྷཾ་མ་ 
དང་། མེ་དང་། མེ་ས'དང་། རྐེམ་བྱེད་ཀྱི" 
གདན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡའང་། | ྷཱ 



སྐེམ་བྱེད་དཀར་པོ 

སྐེམ་བྱེད་དཀར་པོ་ ཕྤེམ་དཀར། ཐང་ཚ།: 

སྐེམ་བྱད་མ་ ཧྷ་མོ་ཉིག་གི་མིང་། 

སྐེམ་བྱེད་ཤ།ཟ། དབང་ཕྱག་གི་བ་ཆང་བ་ 

གཞྕ་ན'ཧྲ'གད་ང་དྲྭག། 
ཀློ་ལཀ། ཕྲསྐནྡ། ཧ་ཅང་ 

རེད་པའམ་ཕྲ་བ། འཇཛུག་པ། 

རྙེམས་པའི་ཕྡེབས་པ་ ཤཾ3ཀ
། གྲང་ལྟེཌ་ཀྱི་ཞད། 

རེམས་མཕ་ 

ཀེད་ སྐེ་བར། རྐེ་ལ། སྐེར་དཌ་པ་| 

ཀེང་ཨང་འབྲི སྲོལ་འདྲག། 

སེར་ལེབ་ཟླུནཿ ར་དང་ཡུག་དང་གཞ
ག་པཌ། 

སྒེས་ མྐེ་ཡེས། མགྲུལ་གྱིས། ཞིས 

པའི་བྱེད་ཆེག་ཕྱར་བ། 

སྐེ་མོ ཅབུཀླ། ཨཾག་མཞམ་མལ་ཝེ།, 

རྐེ་བ་ ལས་མུ་རྐེ་བ། རླེ་བ་གནང་བ། 

གནས་ཁང་མྐེ་བཞི།དགེ་ཟླང་ 
བྐམ་བར་བྱ་ཞེམ་པ་ལྟ'བུ། 

སྐོ་ཅེ ལ་དྭགས་དང་བད་ནམ་བྲན། 

པའི་ཤྭ་སྨན་ཞེག། 

རྐབ། སྐེག་པ། ཀྲོག་པ། རྐུག་ཤུ། 

ཤེང་གི་ཤུན་པ་དང་། ཨང་། 

ཡེག་ཀེག །མང་ཀྭག །འབྲས་ཀོག་ལྟ་བུར་འཇུག། 

སྐེབ། ཕ' པགས་པ། 

སྐེབ་ཕ་ ཤུ་ཐ'་ པགས་པ་ཤུ་བ ། 

སླག”ཤུ་ ཤིང་གི་ཤུན་པ་བཤུས་པ་དང་། 

བྲགས༔བྱ ྷ འི་བ། 

༡༅༠ སྐིན་པ་ 

སྐོགས” ཏཱར། ཤུན་པགས་ཤུས་ཤིགྲཏ 

ལྟ་བུདམ།: ཀྭག་པ་དང་།, སྐོག་པ་ལའང་། 

སྐོགས་པ་ ཤུན་པཞམ། པགས་པ། 

སྐ]ས་ཤུ་གགས་། པགས་པ་བྱེས་པ། 

སྐེང་ རྷུ་ར| ཀང་ ཿཤ | བྱན 

རྐྱོངས་པཌ 'ཀྱ་དམ་ཆེཿ ག་ཉམས་ཆག
་གས་བ་པཌ། 

སྐེང་བ་ པུརཊ། ཁ་སློང་བ་དང་། 

ཀཀ 

བྱེད་པ། ངམས་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། 
ྒ 

སྐང་བུ་ མཆད་རྐང་། 

རྐོངས་ ཀད 

སྐེངས།ཤིག། རེ་བ་སྐངས་ཤིག །ཆེམ་པར་ 

གྱིམ་ཤེག་ལྟ་བུ། 

སྐེན” ཅྨད། མཧཱ གྱེ་ན།ཏེ།, 

གས་རྐན་གྱེན་འདྲག་ཅེས་ 

ྒ བྷ་ཝྭ་བ་དྲང་། རྒྱདམ་ནྱེ། 

སྐོན་ཅེག” གས་ཕེགས་བརྐོན་པར་བྱ། 

བའི་རྐྱལ ་ཆེག་ སྟེ། བམྐེ་ན་བྱ" 

སྐེན་ བྱེད་ བམན་པར་བ། །བརྐན་པར་བྱས་ ཛལ 

རྐེན ཅཾག་ཅེཔ། ཡཔ་དང་། བྱད་པ་ དང་། བྱ་ 

བའི་ལམ་མ་འཇས་པ་དང་། འདས་པ་དང་། རྐུལ 

ཆེག་སྟེ་དཔེར་བརྔད་འདེ་རྟམ་པ་ལྔང་གསུངས| 
སྐེན་ཕ་ ཀུནྗ། སྣད་དང་| གྱོན་ཕའམ་ 

བུ་ང་ན་ ་ཐ་ ༢༣༨༡ 



སྐེན་བུ་ ༡&$2 . 

སྐོན་བྱུངི ` སྦྲསི།/གཟུང་བ་ཧང། སྙད 
གཟེབ་གྱའི་ཅན་དང་། 
རྒྱ་དང་མཆད་ཀོང་ལའ། | 

སྐེན"བུ”།ཁ་སྦྱར། ཤེང་གི་ལྕག་མ་ཡས་བྱས་པའི་ 
ལྱང་བཟེད་འཇེག་པའི་སྟོད།- 

ལུང་བཟེད་ཀྱི་ཁུག་ཅེས་ཀྱང་སྣང་། 

སྐེབ་ སྐོབ་པ། དལ་བཞམ། ཁོམ་པ 

སྐབས་ སྐབས་དང་སྐབས་ཕསུ་ཆུད་པ 
ཞཱིཾཔ་སྣང་ཡང་། རྐཾབས་པུ' 

ཆུད་པ་ཡིན་རྩམ་མ། | 

སྐེབས་སུ་ཆུད་པ། བྱ་དཀའ་བཞི་གནས་སུ་ 
ཆུད་པཱཾ་དན། བྱ་དཀའ་བཞི 

ལས་ཀྱིས་ཕུན་པ་དང་། བྱ་བ་མ་གྲབ་ནས་ཕེམས་ 
མ་བདེ་བ་དང་། གྷངལ་དཀའ་བའམ་ཉེཌ་དཀའ 
བའི་གནས་སུ་ཚད་པཞམ།  དཀའ་པར་ཚུད་པ་ 
དང་། ཨངས་པའི་གནས་སུ་ཆུད་པ་ལ་གསུངས།། 

རྐེམ" པཱན། བྷེགླཡ། ཞྱེས་དང་། 

ཕིཔཱརླ། ཏྱཏ། བཏུང་བ། 
འ 

རྐྱེམས་དང་། སྲེད་པས་ཐུལ་རྐྱེམས་པ་སྟེ་ཁ་ 

སྐམ་ཕ། སྐམ་དྲྭ་དཀར་དང་ཟ་དང ཆང་གསོལ་ 
བའམ་འབུང་བ་ཞེས་པ་ལྟ་ཐྲ། 

རྐེམ་སྐྱུར' ཨརྨྨ། ཆང་མགས་ར་བྲ་བ་ 

ཁརྐམ་ནང་འབྱུང་བྱ། 
སྐེམ་སྙག' རྐྱེམས་དང་བཏུང་བ། @ུ་ 

འཚལ་བའམ། ཁྲ་མོམ་པ་ལ་བྲ། 

ལྷ་བྲ། 

སྐེམ'ལྔད། འབུང་རྒྱ་བླུད་པའམ་སྟེར་བ། 

བཟའ བྱཏཏཱཱ། དྱ ཏ། ཁ་སྐེམ་པ། 

རྐམ་ཕ། པིཔཱམེ། ཁ་སྐམ་པ། 

རྐེམ་པོ་ མཇ་མའམ། མཇོ་མ ཞི་བྱེའུ། 

སྐོམ་བཞིན་འདུག།་ པིཔྭཔིཏ། ཁ་སྐེམ་བཅིན་ 
ཨོད་པ། 

སྐེམ་རྔོང" ངལ་བ་ལྲམ་ཤུལ་བའེ་ 

བརྔན་པ། 

སྐེམ།ཤཤ མཆོ་མོའི་ཕྱ་གུདམ་མཇོ་མོ' 

ཆུང་བའི་ཤྭ། ྦ 
སྐམ་ས ལ་ ཀླེ་ར་རའི་མེང་དང་། འུ་མུའི་་ 

གབ་མེང་ལ་འཇུག | 
རསྐེམས་ གས་ཕགས་ཉི་མར་མྐཾམམྲ་པྲ་ 

དང་། སྐེ་མསྲ་ཤཱིག། རྐུལ་ཆེག། 

སྙེམས་པ་ པི་དསི། ཚ་བམ་ཁྭ་མམ་པ། 

ཆུ་འདད། ུྲ 
རྐེམས་པོ་ བ་མ མ་པ 'བྱང= 'ཟེར་བ་ལྟ 'བ། 

_ སྐམས་ཤིགྲ་ 46ཡ། 5 བྷཡ། ཁ་རྐམས་ 

སྐོམས་ཤིག་ 

སྐོམ་དད མི་སྭཌ་ཁྭ་མོམ་དད་ཆེབཞམ། 
འཐུང་འདེད་ཆེ་བ། 

སྐམ་འདོད་པ་ལྭ་སྐེམ་ པཱན། པཱཊཱདྡིབྷ། བཏུང། 
བ་ཞད་ད་དམ། ཆུ་འདད་པ། 

་པ། བརྐུལ་ཆེག བཏུང་བ་ 

འདེད་པ། 



སྐེར” ྦ 

རྐེར་ ཕྡེ་ཚན་དང་ རིགས་དང་། 

གྲམ་དང་དན་ཕགམ་ལ་འཇུག 

སྟེ། ཁང་ལྟག་སྐེར། ཁྱཾ་གཞི་སྐེཆ། མཆད་ཆའི 

སྐར། ཆས་ཀྱི་སྐོར། ཁ་མཆུའི་སྐར། དེའི་སྐེར། 

བུད་མེད་ཀྱི་སྐར། མེག་གི་སྐེར། སྲེད་ཀྱི་སྐོར། 

དམག་གི་སཾར། ཙིས་སྐེར། པ་སྐར་ཟར་བ་ 

པེགས། ད་། ཕྱེགས་གཅག་དང་། རྐབམ་ 

དང་། ལེའུ་སཾགས་ལནང་འཇུག་ཡོད། 
སྐེར་མཁན། གནས་སྐེར་པ་པ། གནས་ 

དད སྐྐར་ལ་འབྲ་མཁན། =° 

སྐེར་འགོ། ཕེ་ཚན། ཙེས་ཏི་སྐེར་ཞག་ 
ཐཛི་ཅཝ་བྲགི་དང་བཅྲའ འ 

ྦ པགས་ལྟ་བུ། 

སྐོར་ཧུགས་ དྲགྲའི་རྗེས་སྐེར་ཞས་རྒྱགས་པ། 

སྐེར་ཅེག འཁར་བང་ཤྱིས་ཤིག་ལྟ་བུའི་ 

ྦ རྐྱལ་ཆེག། «༧ 
སྐོར་ལྕག་པ། པུ་ལི་ཕི། ཱུ ཡུལ་ཕྲུང་བ། 

ནེར་ཐག། འཁར་ལ་མེར་བའི་ཐག་པ་དང་། 

སྐེར་ཐྲག་རེང་བུང་ག་ཆོད་ 

` ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

སྨན་ཕྱྱར་མེགས་ཚད་ཀྱི་བྐར 

ཐང་དང་། དྲངལ་སགས་ 

མྐྱེད་འཕེལ་གྱི་བྐར་བྲང་ ྒ 

དང་། ཆོང་ཁེ་ཨོང་བའི་ 

རྐཾར།ཐང་ཕེགཔ། ་ 

སྙེར་ཐང་ 

སྐོར་ཆེ་ 

སྐོར་ཐང།ཅན་ྱེ་མི་གསུམ། ཡ་ཅ་ཧལ་པོ་ 

གཡའ་མས་བརྐར་དང་། ཏ་ 

ཅེ་རྒྱལ་པེ་གངས་ཀྱས་བསྐེར། 
ཀུར་ར་རཧྒྱལ་པོ་ 

ཆབ་ཀྱེ་བསྐེར། ཞྱེས་པའ། 
སྐེར་ཐཾེབ' དཀྱེལ་འཁར་གྱེ་སྐར་ཏྲིག་ལྟ་ 

བུ་སྟི་སྒང་བྲག་ཀྱང་འབྲད། 
སྐར་པ་ པོ གནས་སྐང་པ་སྐིང་བ པོ་སྟེ" 

མེག་ལྟ་དང་སྐོར་བ་སྐིར་ ° 
མཁན་བགས། 

སྙེར་བ་ པྲྭཾན། བརྟན། པྲདཊྱན། 

འཁར་བ། ཡང་ཡང ་འང་བ པ 

དང་།| ཆས་ཀྱི་འཁང་ཡོ་སྐོར་བ། ཆོགས་ཀྱི 
འཁང་ལ་རྙི ར་བ ས་པ་ཏལྟ་བྲ། 

་ཱ 

སྐེར་བ་བྱད་ པྲད9ླཾ༩ཀྲར། རྟེན་གསུམ་ 

བགས་ལ་རྐརང་པ་བྱད་པ། 

སྐོར་བ" འཁེར་དུ་འཇུག། ཅེཔ་པཾ། 

སྐེར་3ྱེད་ དེ་ཁབ་ལེན་བྱེ་རེ་གས་ཤིག' 
གི་མེང་དང་སྐིར་བ་བྱེད་པ་ 

ལའང་། 
སྐེར་དབྱུཔ། འུར'རྡེ། སྐོར་ཞིཾང དབྱགས 

པའི་དབུག་པ་རྟེ་ཐྲག་རིང་ལ 

རྡེག་བྱ ད་དེ་བྷཱ་མ་རང་ཟེར་བའི་ཨསེ་ཊ
 ལེ ་ཨཞི་ 

ཀློ་པ་རྟམས་ཀྱི་ཤེང་གི་དབྱག་མཆེན་ལྟ་བྲ། 
སྐེར་ཆེ་ ཡག་འྲབ་བཞི་དུས། 



སེར་ཆེར་ དུས་སྐབས་ འདེ ལ་དང་། 

སྐར་ཆེར་མྐྱེད་པ་ཞེག་བྱང་། ཞཱེས་པ་སྐབས་འདེར་རྐྱིད་པོ་བྱང་ཞེ་ཕ་པ། 

སྐོར།རེས་ ྦ རེམ་མརམ་བྱེད་པ། 

སྐོར་ལམ་ ཡམ་ཉེ་པོ་མིན་པ་ཐག་ཇིང་ སྐོར་ ནས་འགྲ་བའཞི་ལམཿལྟ་ བ། 
སྐོར་བ་འགྲཾེ་པའི་ལམ། 

རསྐེར་ལག་པ། 
མི་འདད་པ་དང་། 

་ལྡག་ཏུ'། 
འཁར་བའི་དན། རྐོང་ལོག་ 
ཡ་འགྲེ་བ་ེས་ལྟ་བུའ།། 

སྐེར་ཤིང་ ཡག་པས་སྐར་བྱེད་ཀྱི་ཤིང་ སྩབའངང་་ ° རྐོལ ཀེ། ནྲིཏྱ་ཐ། ཁར ཨཱབཊ ཇ་སྐལ་ཅེག་སྐལ་པ་པེ། 
རྐེལ་ཅིག། བསྐལ་བའི་སྐུལ་ཆིག། ཁཾལ་ བྲང་བྱེས་ཤིག །ཇ'ཐུག་ཕཾཌ རྐེ་ལ་ ཟེར་བ 'ལྟ་བུ་ལའང་ ། 

སྐེལ"ཏ' ཀཝྲི་ཏ། ཇ་སྐོལ་ཏེ་འགྲེ་ ཞཱེཔ་པའི་ཕྙག་མ་འདྲེན་པའཞི་ 
ཆིག། 

སྐེལ་བ། གདུ་བ། ་འཁེལ་བ། འཁལ་ 
བར་བྱ་བ། འཆོད་པ། 

སྐོལ་བའི་སྡ་ ས་ཕ། ཀྲུབ་ཡཱེ། ཇ་པགས་སྐཾལ 

་ནམ་བརྫས་པ། ྦ 

རྐེལ་མ་ - ཇ'་བུག་མགཔ་སྐེལ་མེ། 

སྐྱ་ཆེན -- 

རྐེལ་ཟེན་། ཨོཾཊལ། ཇ་ཐུག་སྐེལ་ཟིཞ་པ། ་ 
རྐཾས་ ་བརྫགས་པའམ། བཀའ་ 

སྐཾས།པ། བྱ་བྱེད་ལམ་གསུམ་དྲ་སྦྱར་པ་ 

པོ་དང་བརླུལ་ཆིག ོ 

སྐེས་མལ་ ༡ལ་ཕའམ། མལ་ཆའ།། 

ཀྱི་ ཡ་ཏག་སྟེ། ད་ལོ་རྐྱ་ཞམ་རུས་ 

་ཱ པོ་བྱང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

གྲུའི་ྒྱ་དང་། སྐུད་པ་བརླལ་བའི་རྐང་ལ་རྐྱ་ 

ཟེར་བ་དང་། དམར་རྐྱ་རྫོན་རྐྱ་ཕཾགས་མདོག་ 

གི་རྐྱ་དང་། 5ྱ་གམ། རྐྱ་ཆ པ། རྐྱཞྭ་ཟེར་བ་ ཱ 

ཕགས་ལའང་། 

སྐྱ་ཀ་ རྒྱ་ཁནམ་རྐྱ་ག། བྱ་ཁླ་བཾ་ 

ཁྱེག་གི་མེང་། རུཏ་དང་། 

ཀྐྱ་ཀ་དང་། *མགྲེན་ཕྱི་འཕྲེ་ན་རྐྱེལ་དང་། མཛ 
ཤཾས་ཅན་རྣམས་ཟེར་ར།] 

སྒུ'ཀྐྱ ¦ དཀར་ཕེར་འདྲེས་བའི་མདྒག། 

རྐྱ་བེ། 
སྐྱ [པ” བཅཙར། པབ བྱ་དཀྭར་བྦ། 

སྐྱ་བ" ཇཏ|-བྱ་ཁྲ་བ། རྐུ་ཀྲདང་ཟེར། 

སྐྱ གླག “རྐྱ་མདག་སྲ་བོའེ་དེན། 

སྐུ་རྒྱབ་པ་ བྲ་བེའི་རྱ་བ་ཧྱབ་པ། 
ཀླྱ'9་རྒྱས་པ།  ཡངས་ཕྱད་དར་བ། 

སྐྱུ་རྒུལ་བ།  སྙཧིཁ། སྙུད 



སྐྱ་ལྕེ་ལེ་ བྲས་ པ 

སྐྱ་ེ་ལེ'་བྱས།ཝ ཁ་དག་རྐྱ་ཐལ་ ཡང་ཉན་ ཟཿ 
ཞིག་ལ་ཟེར། 

སྒུ་ཆེན་ ཁ་བཏགས་ཟུས་ཡེགས་ཅག་ 
གི་མིང་། 

སེ ༠ཆོ་པ། ཁྱིམ་པ་མི་ནག་གི་ཆ པ། 
སྐྱ ཉི་ལ་ ཧིག་ཚ་དཀར་པ། 
སུ ༠ཐྲ་ལཾ” ལམ་རྐྱ་ཐལ་ལེ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ་ 

ཡའང་འཇུག་གམ་རྩམ། 
སྒྱུཿུད' ཕྱར་བ་རཏྐང་པས་བརྫིས་པའེ་ 

ཐུད། 
སྐུ།བུད"ལེབ་མོ ཕྱང་བ་རྐྱང་བས་བརྗིས་པའི་ 

ཐུད་ལེབ་ལེབ་མོ། 

སྐྱ"བུམ་ བུ་རམ་དང་མརང་ཕགས་མེད་ 

པའི་བག་ལེབ། 
སྐྱ'ཐོམ་མེ་བ' སྣང་བ་སྐྱ་བྲམ་མེ་གཅིག་ 

རྒྱུན་དུ་ཡང་ཞྭེས་པ། 

སྐྱ་ནར་ པཱཊལེཿ པཊལ། མེ་ཏོག་ 
ཅིག་དང་། སྣུམ་ནང་མཉེས་ 

པའི་ཀོ་སླུག་ཅིག། 
སྐྱུ་ནར།ཁྲ་བོ་ ཅེ་ཏཔཊལ་ཟེར་བའི་མེ་ཏག་ 

ཅིག་གི་མེང་། 

སྒྱུ་ནར་གྲི'བུ པཱཊལིཔྲཧྲ། བྷཾ་ཧར་ལྗངས་ 
ཀྱི་རྱལ་པ་དཱཊ་ན་ཡ་ཟེར། 

སྒྱུ་ནར་ལྡན་མ་ པྭཊལལྭཱཏཱཾ། རྔོན་དུས་རྒྱ་ 
གར་བྱེ །'ྐྱ་བོ་ཉིག་གི་མེ ང་སྟེ། 

སྐྱ་བསངིན་པ 

དེ་ནི་པདད་ཝཏི་ཤཱེས་པ་ནས་རྱུགས་ཤིང་དེང་ཕང་ 
དེའི་མི ཚ་༅ ° རྒྱུ་པའི་”ཆུ་ ཉཱབྲར་ཞེས 

པ་རྟེ་དེནི་མིང་ལ་གནའ་དྭསྲ་བ་བ་བཱཏི ་ཨཾ་ཆུ་'བོ་ 
མཱཱ་ཡ་ཊཱཾ་མཱངྷ་བཱ་ཞྭེཕ་གསལ་པར་ཁྲགས།། 
སྟ་སྣར་བཀྲ།པོ་ ཅེ་ཏྱ། པཱཊལ། མེ་ཏག་ཅིག། 
སྐྱ༔སྣར་བཀྲ་ཆེན། མྲཅྲིང། པཊལ། མེ་ཏག་ 

ཅིག ། 
བདྲ་ཉིང་ཏེ་'ཏ་པ་ཡ་ཟེར། 
རྱ་པ་གསུམ་ཙམ་འདྲག་ལགས 
ཞཱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

རྐྱ་ཕེང་། 

སྐྱ་མའམ་ཀཱ'པ་ 

སླུ་ཕྲེམ)ི' 

སྐུ་ཐ་ པྱཿང། ཝ་ཤད་ སྐྱ་བོ 
ཡང་། གཀཏཊྫཛཾ། གྲུ”་ཆུང་འཇུག་ 

བྱེད་ཤིང་གི་མིང་། གྲྭ་སྐྱ། ཀྭཾ་སྐྱ་ཡང་ཟེར། 

གྲུའི་ཤོག་པ་སྟེ་གྲྭ་ཀྐྱོད་བྱེད། ཤིང་གིས་ཁྱེམ། 
ཨང་། ཆོད་མ་དྲཀག་པར་བྱེད་པའི་དབྱག་པ་ 

དང་། ཨ་ར་རའི་ཨོན་ཏན་བཅ་བདྲན་ཨད་ 
པའི་་ཨ་གྱལ་ཡྱིཾག་སྟེ། མཁྲཾས་པ་དང་བད་ཀན་ 
ལ་རྐ་བས་སྣམ་པ་འཇམས་པ་ཞེས་དང་། ཁྱེམ་ 

པེགས་སྤེར་བའམ་འཕོ་བ་ལའང་འཇུག་སྟེ། 
བྱྱ། བརྐྱམ་ལྟ་བུའ།། 
ཐ ་ཐ་བཉྙེད་ པ། རྐྱ་བས་བཤྱེད་པའེ་དེན། 
སྐྱུ་བ་འཇིན' མཉན་པ་སྟེ། གྲུ་པ། གྲྭ་གཏང་ 

མཁན་གྱི་མིང་ ། 
སྐྱུ་བ་འཇིན་པ་ བུ་མཁན། གྲྭ་པའ། 



སྐྱ་བར་ 

སྐུ་བར'། སྐད་པ་བརྨེལ་བའི་རྐང་ལ།་ 

རྐྱ་ཟེར་བས་དེ་འདྲའི་སྐྱུད' 
པའི་ཏྐང་གཉི པ་ཀྱི་བར་ཞེ མ་པ་ལྟ་བྲ། 

སྐྱ་བོ" ཧཿ ཐཟར། དགར་སྲེར་ 
འདྲེས་པའི་ཁ་དེག་དང་། མི་ 

རྐྱ་བེའམ། མི་རྐྱ་མི་ནག་དང་། མདཾག།'དཀར་ 
ཤས་ཆེ་བའི་རིགས་ཤིག་ལའང་་། 
ྐུབོ།སྱི མི་ནག་མྱིའི་མིང་།| 

སྐྱལོ'་འཇིགས། ཁྱབ་འཇུག་གི་མཚན། 
སྐྱ་བོ་སེང་སེང་ མདོག་རྐྱ་ཉིང་རིད་པ། 

ངེ སྐྱ།བོ།སམ་སེཇ་ལྡེ རློ རེང་ཝྡེང ་རྐྱ་བཞི་མེང་ 

སྟེ། གསམ་ཤིང་ངམ་གསོམ་ 

ཤིང་སེང ྡེང་ཨང ་ཟེར། 

རྐྱེ དྲབ" སླངཐབགཱེས བླ ཤཾས་ནད་ འདུ་སྦ་ 

པའི་ནད་དེ་བད་ཀན་རྐྱ་རྦབ། 
སྐྱ་རྤབ། པཅུ་རག། ̀ ནད་བད་གན། 

སྐྱ་ཕྱོར་ དགེ་བའི་རྱོར་བ། 
སྐྱ་མ། ས་མ།ེགས་པཾ་སྟེ། ཕྭ་ལུད་ཡ' 

ཐྲག་མ་དང་རྒྱ་མ་གཉིཔ་ལས། 
ྦ ་ྷ རྐྱ་མ་ལ་ཟེར། ཟུ 

སྒུ་མ་ན་།ཁ། ཧ་སའི་ཉེ་འགྲམ་དྲ་ཨོད་པནི་ 
རྐྱང་ཁ་ན་ག་ཞེས་པའི་རྩ་བྲང། 

སྐྱ་མེ་ རྟ་པ། ཡིག་ཅིང་དུ་ར་མི་ཟེར། 

སྐུཿམེའམ།ཀྐྱ་མི། ཏ་དང་མི་རྟི་རྟཔ། 
སྐྱ་མོ་ཐ་ སྐྱེ་མོ་བ་ཞི 'མི རྐྱ་དང་།། ཕེར' 

༡&$\༧ མི སྐྱ་རཾ་ངས་ལྡ ན་པ 

མོ་བ་ནི་གྲ་པ། 
རྒྱུ་རྩ" ཙྩ་སྐམས་པ་ལ་ཟེར། པྫོ 
བོ ཙུ་'དང་རྐྱ་རྩ། ྦ 

སྐྱར མི་ནག། གདང།བྲལ་གཞོན་ 
དུ་རྐྱ 'ཆེཔྦབ ་པ་ཡེན། ཁྱེར' 

པ་ཁིམ་པ་མི་ནག་ལྭ་ཐབ་པ་རྟེ། གཡསམ་བྲལ་ 
ཞག་ལ་ཕེར་མ་བ་དང་གཡོན་བྲལ་འགོ་ཡ ་རྐྱ་མེ་ 
བ་རྙམམ་རི་མ་གྱི་པ། འཁད་ད་འེཕཾ ་པ ལྷ ༠ པ། 

སྐྱ་ཚཆེས་ དཀར་དམར་འྲདེས་པའི་ཆེན་ 
མདག། དཀར་རྐྱ། 

སྒྱ་ཟན་ རྩུམ་ཙི་མེད་པའི་ཟས། 
སྐྱརེང་ ཨང༩ཿ སྐར་མ་སྐྱ་རེང'དང་ 

རྐྱ་མདའ། 
སྐྱུཿ་རིངསས་ ཨངཿཿ: གར༩གཛ། ཀྭཤཔཾ། 

ཨུར། བྱང་སྡེན་རྐྱེས་ ཏྭི 
-ནཞམ་ལངས་ཕམ། ནམ་ལངཔ ་པའི་རྫ་ར་ལ་ ཅབ 

མདའ་བཏང་ཞྱེས་པནི། མིང་། 

(སྐྱ་རེངས།'དཀར། གྭོ་། 
(སྒྱ་རེངས་ཐ་མ་ ཏྦྷརཌ ཆུ་ཆོད་ལྔ་དང་ 
( ཕྱེད་ཙམ། 

(སྐྱ་རེངས་དང་པོ ཤར་པ་ ཙཱ་ཕཾརཿ། ཆུ 
ཆོད་གསུམ་པ་ཙམ། 

(སྐུར ངས་ལྡན་པ་ ཐེ་རངས། ཞའདི་ ཚང་མ་ 

(  དྲས་རྫ་ཏིང་བར་གསུམ་དུ་ ་ 
( ཕྱེ་བཞུ། | 



སྐྱ་རངས་ནུ་བོ 

སྐྱ་རེངས་ནུ”བོ་ ཨངཇ༩། ཁྱབ་འཇུག་བཞོན' 
པའམ། མཁའ་ཚཝིང་གི་མེང་ 

སྟེ། བྱ་དཱི་ཏིཞི་སློ་ང་ཧྱ་མཆོ འི་འཁྲམ་ན་ཡད་ 
པ་བཟླབས་ཏིས་མཆོ་ནང་དུྭ་ཕོང་ངོ་། །དེར་ཧ་ 

མཆོ་ཟད་པར་འད་ད་པས་གཤག་པ་བཅིང་འད་ན 
པ་ན། དང་སྲོང་ཉིག་ན་རེ་དྲད་འགྲོ་མཐུ་ཆུང་ 
པ་ཟེར་བས། བྱ་ཁྱང་དེ་ན་གནས་པས་བྲ་ས་ཏེ་ཁོ 

ཁྲེས་ནས་འདབ་མ་ཕྱེད་ཀྱིས་རྒྱ་མཆོ་བཀབ། ཕྱེད། 
ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་བས་ཀླུ་རྟམས་སླག་སྟེ་ 
སྒ་ང་དེ་མ་བྲག་ཏུ་གཏད། 'དེ་ནས་རྙ་རྟྣམས་ 
ཀྱང་སླག་པ་ན། ཁྱབ་འཇུགིས་དྲང་སྲོང་ཤིན་ཏྲུ་ 
རིད་པ་ཉིག་ཏུ་ཟྦྱལ་ནས་དེའི་དྲང་དྲ་ཕྱིན་ཕས་ 

ན་དེ་ཡང་བརེ་བ་རྐྱེས།སོ1. །དེ་ལ་དྲང་ཕྲོང་དེས་ 
སྤྲས་པ། བདགི་བྱ་བ་དན་ཆེན་པ་ཉིག་ཡོད་པ་ 
ལ་ལུས་ཀྱེས་མི་བརྐྱད་པས་ཁྱད་ཀིས་སླབས་ཤིག 
ཅེས་སྨས་པ། །དེ་བདགིས་བྱའ་ཞཱེས་ཁམ་བླངས་ 

པ་ན་མནའ་ལ་བཅུག་སྟེ་འགྱུར་བ་མེད་པར་བྱམ།| 
_ དེ་ནས་ཁྱད་ཀྱིས་བདག་སྙའི་ཡུལ་དུ་ཁུར'ཅེག་ 

ཅེས་བྱམ་པཾ། །འདིཔ་ནི་ཁྱབ་འཇུག་གི་བཞུན་ 
པར་གྱུང་བར་སྤྲས་པཾ།  །ྱེས་མངན་བརྗད་ 

མཁས་པའི་རྟ་རྒྱན་གྱི་མཆན་དྲ་བྱང་ཇ་།| 
སྐྱུ རོངས་བར་མ།ཤར་བ་ པིདྭངཊ། རྔ་དྲེའ་ 

. ཆུ་ཆོད་བཞི་པ་ཙམ་མོ། | 

སྐྱརིངས་དམར་ ཏཔྦ2ཱངཿ། རྫ་དྲོནི་ 
ཆུ་ཆོད་ལྔ་ཙམ། 

.༡$$ སྐྱ་སེང་གི་བུ"།ལྔའི”རྒན་པ་རྣ་བ་ཅན་གྱི་མིངྔ 

སྐྱཿརེངས་སེར་ རྫ་དྲོའི་ཆྲ་ཆོད་ལྔ་པ། 
སྐྱ༡ལན་ རྐྭ་པ། རྫ་དྲར་བརྗད་དོ།། 
སྐྱ་ལེབ། རྐྱ་མཇུག་གམ་དབྱིབས་རྒྱ། 

ྒ ལེབ། 

སྐྱ་སཨངས དཀར་པ། 

སྐྱ་སེང། ཨརྫཱན། རྫོན་རྐྱེ་དགྲུ་རྟམས་ 
ཀྱི་ཆེ་ལཾ ་བརྐྱད་ཁྲེ་པའི་དྲས་ 

མུ་དྲང་སྲང་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱའི་བུ་སྐྱ་ཕེང་དང་ 

ཡུལ་འཁེར་ཕྲུང་གཉི ས་བྱང་བ་དེའ་། | 
སྐྱེ་སེང་གི'བྱུ། པརབ། པཱརྦཝ། 
སྨཱ”སང་གི་བུ།ལྔ" རྣ་བ་ཅན་དང་། གཡུལ་ངར་ 

བརྟན་པ། འཇེགས་རྡེ་དང་། 
སྲིད་སླབ་ ཅུང ཆ་འ ལྔའ།| 
སྐྱ སེང།གི།བུ'ལྔའི་རྒན་ཕ་རྣ་པ་ཅན་ཧྱ་མེཇ 

པ་ཨི་རྣ་བ། བྱུམེ་ཀརྟ། ཨང 
གའ །'རྐལ་ པ། ཨངྒཏཱཇ། ལོ རྐྱེས། རླདཱ་ཏན་ཨ། 

འཇམ་བྱེད་བུ། ཏི མ་དགའ། མྨུཧན་རྤན། 
རྣ་བ་ཅན། གརྣའཾ། གཡུམ་ངོང་བཉན་པའི ་མེང་། 
ཡུདྷཾཏཱཾ་ར། ཆོས་རྒྱལ་རྐྱེས། དྷརྨཔཱཧྱ། མ་རྐྱེས 
དགྲ། ཨཛཱཏཤཧུ། ཀུན་གྱི་རྣ་ཅན། རྗེས་རྐྱེཔ 
འཇིགས་རྡེའི་མིང་། བྲོ་ཀཾདར། ཀླུ་ཡི་རྟཾབཔ་ 

ཝྡན། ཆོགས་རྐྱེས། དཔའ་བ་དུལ། ཆུང་གི་བུ། 
པྲནཔུཏྱ། སྦང་རི་འཇོམས་ཟེར་རེ། པྲཾད་ 

སྐྱབ་ཀྱི་མེང་། ཨརྫྷཱན། བུ་རམ་སླ། སྟབས་ 

བཟང་དབང་། འདབ་བ་ཆ། ཕྱིང་པཾ་མེད། རྣམ་ 



སྱ་སེང་བི་བུ་ལྔའིཆུང་མའི་མེང 
པར་ཧལ་བྱེད། 

དཀར་པོ། 
བར་བྱིན'དགའ། 

བྲེཏྷཾ། 
བཅན་པ་ 

དགའ་བའི་དབང་བྱར་ 
རྣམས་མཾ།། བྲ་ཆུང་ཕྙར་བཅས་ཀྱི་མིང་། རྐྱེས་ 

རྒུ་སྐྱེས། སྙན་ཅེག་རྐྱེས། རིགས་མེད། ནཀྲལ། 

ཧྩང་བཅས། མཧདྲེལ། ཟེར་བ་རྟམས་པོ། 

སྐྱེ་སེང།བེ།བྱུ'ྨའི་ཆུང་མའི་མིཇ་ དྭ་པདྲཾཿ 
ནག་མ་ལྔ་ལེན། ཀློཔ 

རི་ཀྐྱེས་མ། མ་ཀྐྱེ་བཾ། རྐྱེད་མ། བསཾད་ནམས་། 
མ། གྲགས་ལྡན་མ། མཆད་ མྱེན་ མ། རེག་ བྱེད་ 

ཀྐྱེས། རྟག་དུ་'ལང་ཆོ་ ཕྡན་མ་ཟེར་བ་རྟམས་པོ།| 

ཀྱེ་སང་ངོར་གླར་པ མདག་རྐྱ་བོར་ཕོང་བ། 
སྐྱེ སེང་སེང་པོ། ཁ་དོག་གཟི་བརྗིད་ཉམས་ 

པའམ་ཆུང་བ་སྟེ། བླེ་གསལ་ 

མགྲིན་རྒྱན་ཡས། རྐྱ་ཕེང་སེང་པོ་ནེ་གཟི་མདངཔ 

ཆུང་བའཞི་མིང་། ཞེཔ་གསུངས་པོ། | 

སྐྱ་སེན་། པེར་རྐྱ་རྟེ། གྲྭ་པ་དང་མི་ 
ནག་པ་མྱིའ་ 'མིང་ | 

སྐྱ་པ སེབ  ཕྱ་བའེ་ཁྲིག་པ་རྟོང་པ་ལྟར་ 
བུ མཁྲེགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིགེ། ྭ 

ཡང་ཟུ་བ་རྐྱ་གསེབ་གས།། 
སྒྱུ༡མླེ བས་ ཡངས ་ཙིས་ཅི་སླབས་མྐ་སློབས་ 

ཚན་ཅི་མེད་པའི་རྱྱག་མའི་ 
ྦ གླེ་མ། 

སྐུ་ལྷྒམ། _ མེ་རྐྱས་ཀྱོན་པའི་ཀོ་སྷམ། 
སྐྱབ། ཕ་ པེཊ། གུ། མི་གཙང་བ། 

#$@/ སྐྱབས 

ཕྤང་རྐྱག་སྟེ། མིང་། བཤང་བ། དྲཾ་ཆེན། ཕྱི་'ཕ་ 
དང་། བྲུན་ཟེར་བ་རྟམས། །འྱེ་ཆིག་ཡ་གསེལ་ 
སྐྱག་ཅེས་ཀྱང་ཟེར། ཀྱག་པ་ཡང་རྐྱག་སོཌ་6ྭེས་ 

པ་ནི་འགྲཾ་ཀྲན་བཏང་བ། 

སྒྱུབ། པྲ འྲགྲ་བོང་གི་ཐ་དང་། 
ཀྐྱད།པཾ།  རྐྱག་ཏང་ཅེ་ཉེས་པ་ནཾ་མི་ 

བཔད་པའམ་བཀམ་པའི་དེ་ན་ 
ལའང་འཇུག། འན་ ངི 

འཐྲད་མེན་ དཔད་པར་མཛེ་ ད། 
རྐྱག་པ་འདམ་ར་བྱེས་པ་སྟེཧྙ་ (1 ་ཝཞི་ 

གནས་ཞིག། 

ཀྐྱེབ། ཤ' བྱ་རྐྱ་ཀྭའ 
སྐྱང པཱ༔ང། དམར་རྱང་ལྟ་བུ། 

སྐཇྔ་ཤཱལ་ , „ བྱ་དང :(གན།ཁནཆ། 
བགས་འཕྱཌ པའེ་མིང་དང་། 

ཆག་ཆག་བཏབ་པའི་མིང་། 

ཀྐྱུང་ཏུལ། ° ཡེཔ། རྐྱའི་ཐལ་བ། རྙོང' 
དང་། བྱུག་པ) ཨང་ ཞྭལ་ 
ལ་ཏེ ་འདམ་གྱིས་བྱགས་པ། 

རླང ནུ་གྲ་གྲུ བས། པ། རྐྱང་ཧལ་བཀོག་པའམ་ 

ྦ སྐྱང་ཉུལ་ འགག་པ། 

སྐྱང་རུལ་བྱད་ཕ། བྱང་ལ་ཉྭལ་བ་བྱེད་པ། 
སྙུང་ཕྱེས་ མཐུས ! གྲངས་གནས། 

སྐྱངས. ང་ཚ་པསྟན།ཁ་རངས་པ་དང་ 
ཀྐྱེངས་པ་དེན་འདྲ། 



སྐྱབས 

སྐྱ་བས་ དྲཔ། ཨངཊི། མནྡཾཿ སར ྣ 

དུཏ། ཤརཊ། པརཊ ཤརཌ། 
རང་འཇིགས་པ་དང་རྫུག་བརྫལ་ལམ་ཡོངསུ་གྲལ་ 

ཞྱིང་། གཞན་སྔུག་བརྔལ་དང་འཇིཌ་པ་ལསམ་ཨོངམུ 
སྐྱོབས་ཧུས་པའི་ཤོན་ཏན་པ་གས་མངའ་བ་ཞིུཾག་ 
ལ་ཡད་ཆེས་ཀྱིས་བ༠ཿབཅོལ་བ་དེ་ལའ།། ཨང་། 
རྐྱབས་གསུམ་དང་། གནས་རྐབས་ཀྱི་རྐྱབཔ། 

སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་མཐྲར་ཐུགི་སྐྱབས་དམ་ 
ཆས་ཉེས་དང་། ཨང་། དན་དམ་པའི་རྐྱབས་དང་ 
ཀུན་རྫབ་པའི་རྐྱབས་། ཨང་རྱྱ་སྐྱབས་དང་འབྲམ་ 
རྐྱབས་ཞྲེས་པ་ལ་ཕབོགས་མང་པོ་ཡོད། 

སྐྱབས་མགན་ ཆེ་འདེཞི་མགན་དང་ཕྱི་མཞི་ 
རྐྱབས་ཏེ་རྐྱབས་མགན་རིན་ 
པ་ཆེ་ཉེས་པ་ལྟ་བུ། 

སྐྱབས།མགོན་རྤུབ། རྐབས་མགན་དང་ཙེ་སྟེ་ 
རྱལ་བ་པཌ་ཆེན་མོགང།་ལ་ 

འཇུག། 
སྐྱབས་མགན"རྩ"ཤོད་ ཧྒྱལ་བ་དང་བོད་ཀྱི'~ 

རྐྱལ་ཚབ། 

སྐྱབས་འགྲོ ཤརཌགམན། རྐྱབས་འབྲོ་ 
སྟེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་ངག་ཡིན་ 

པར་འདད་པ་དང་། མདུ་རྡེ་པ་ཨན་ཆད་ཀྱིས་ 
དེ་སེམས་ སུ་ཁམ་བླངས་པ་ཕགས་བཞེ་མ་ཚུལ་སྣ་ 

ཆོགས་གཏུང་ཆེན་མོར་གསལ་ལ།། རླ 
སྐྱབས་འགྲོ་བདེ་སྐོར། བླ་མ་ལ་རྐྱབས་མུ་ 

༡༠ སྐྱབས གནས 

མཆིའ། །སངས་ཧྱས་ལ་རྐྱབས་སུ་མཆིའེ|, ! 
ཆས་ལ་རྐྱབས་སུ་མཆིའ། 'དགེ་འདུན་ལ་རྐྱབས། 
སུ་མཆིད། ེས་ཏྲེག་པ་ཕྱིའི རྐྱབས་འགྲོ་འདི་ 
ལ་གསུངས་པཾ། | 
སྐྱབས་ཅན་ ཟི ན་བྱེད་པ་དང་། ཝིང་ 

ཁིབས་ཅན། 
སྐྱབས་བཅའ་ རསྙབས་འཆའ་སྟེ། བསྟེན་བྱ། 
སྐྱབས།བཅོལ རང་འཇིཌ་པ་ལས ཐར་བའི། 

ཆེད་དུ རང་ལམ་མྲབ་ཞས་ཆེ་ 

བ་གཞཉན་ལ་མྨང་ད།བཅལ།བ། 

སྐྱབས་བཅོལ་ས་ ངའེ་གནས་སྐབས་དང་ 

མཐར་བུག་གི་རྐྱབས་ནེ་ 
དཀན་མཆ, ག་རིན་ཆེ ན་རྟམ་པ་གསུམ་ལམ་ལྷྙག་. 

པའི་ཀྐྱབས་བཅལ་ས་དང་རེ་པ་གཞན་མེད་ཅེས་ 

པ་ལྟ་བྲ། ་ྲ 
སྐྱབས་མཆི  བཛྫམི། རྐབས་མུ་འབྲོ་བ། 
སྐྱབས་སུ"མཆེའོ་ རྔྫུག་བརྔྫལ་ལས་མྐྱེབས་ 

བྱེད་ཀྱི་ཞྭས་པ་བོགས་དེ་ ལ་ 

ཡད་པར་ཡིད་ཆེས་པ་ཕགས་ཀྱི་དེན་ན།། 

སྐྱབས་འཇུབ། མག་འདྲེན། ཡིད་སྨན་བཞིན 
བསླབ་པའི་རྐྱབས་འཇུག། 

སྐྱབས་འཇུག་ཞྱུ ཐ། མག་འདྲེན་ཁུ་བ། རཌ་ 
རམ་ཏུ་བ། 

སྐྱབས་བནས། རྐྱབས་བཅལ་ས། བྲར་པའི་ 

གནས། 



སྐྱབས་གནས་རྒྱ་ཆེན 

སྐྱབས་གནས་རྒ་ཆེན། མཆད་གནས། 

སྐྱབས་པ་ 

སྐྱབས་བྱ། 
སྐྱབས་བྱེད་ 
རྟབས་བྱེད"་པ་ 

སྐུྱབས།འས་ 

སྐྱབས་ཡོད་ 

ཤརཊ། འཇིགས་པ་དང་ཕྫུག 
བརྫལ།ལམ་རྐྱབས་པ་ལྟ་བྲུ། 

རྐྱབས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ། 

སུང་བའཞི་མིང་། 

གྲེདས་བྱེད་པ། རོཌ་བྱེད་པ། 
སྐྱབས་སུ་བསྟེན་འཕ་པ་ 

དཀེན་མཆག་རྣམ་གསུམ། 
_སྐྱབས་པའི་མགོན་གནས་ 

ཡད་པ། 

སྐྱབས་ལས་ དཀར་པོ་ ཁུར་མང་ྲ་ཁུར་མིང་། 

སྒྱབས་གསུམ་ ཏེཤར༩ཊ། མངས་རསཔ་དང་ 

ཆེས་དང་དགེ་འདུན་གསུམོ། 
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ ཤང༩གམན། རང་ལ་འཇིཌ་ 

སྐྱབས།སེམས་ 

སྐྱམ་ཕུ། 
སྐྱར་སྐྱེར” 

སྐྱར'གོག་ 

སྐྱར་བཅག་ 

ཕྲུག་ལས་རླལ་ཧྭས་པའི་ཡུལ་ 
དམ་པར་རསླབས་སུ་ཕོང་བ། 

ཀྐྱབས་འགྲ་དང་སེམས་བརྙེད། 

 བད་ཀྱི་ས་གནས་ཉིག་གི་མེང་ 

ཕྱེགས་ཕྱོགས་ནས་ཡོལ་བ་ 
དང་རེག་པ་མེཌ་ཀྱིམ་རྐྱར་ 

ཀྐྱེར་གཏོང་བ། 
རྤུ་རེངས་ཀྱི་སྐད་དྲ་ཡུས་རྗེན 
པའམ་དམར་ཧང།ལ 'ཟེར། 

ཨང་སྐྱང་ཡེད་ལ་བཅག་པ་སྟེ” 

དྲན་གསཾ་བ། 

༡$© 

སྒུར་པ' 

སྙར་པེ་ 
སྐྱར་བ་ 

སྦྱར་ཆེག 

སྐྱལབ 

ཆུ་སྐྱར། ཕལ་སྐད་དྲ་ཨ་མ 
དཀར་དཀར་མ་ཟེར། 
འདམ་བའི་རིགས་ཤིག། 
རསྐྱེང་བ། པུན། པུནཿ ཨང་ 

ཨང་། རྐྱར་བའི་ཆེག་གམ་ 
[ཟླ་ཆེག། གཉི པ་གསུམ་ཟླ པ་པ། 

ཟླ པ་གཏམ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

སྐུར་རྤྦབ" 

སྐྱར་མ་ 

པཱཆཱ། རཾག། ཆུ་བསགས་ནཔ་ 

སླང་བཞི་ནད། 
ཆུ་སྐྱར་ཏེ་ ཀ་དམ་པ། ཉ' 

ཟ་མཁན་བྱི་ཆུ་བྱ་དཀར་པོ་ 

དང་།། ཨང་སྐྱར་ལའང་འཇུག། 
ཀུདམྤ། ཆུ་རྐྱར། སྐྱར་མེའེ་ 
ཤཾ་ཡཾས་ 2 ཤར་ རསྨང་དུག་ཕམེ ཡལ།། 

ཞེས་གསུངས། | 

ཆུ་བྱ་ཉིག་གི་མིང་། 
ཆུ་རྐྱལ། ཡཀན། པཱཱཔྲན། 
སླེར་པ། 

ཀརྡན། གྲུ་ཉིག་གི་མིང་། 
རར ཆུར་རྐལ་གྱིས་ཕློལ་བ"ལྟ 'བྱ། 

པྲབིཀཿ རྐྱལ་རྒྱབ་ནས་བྲན་པ། 
སྣེད། རྐྱལ་ཆུང་ནི་ཀཾ་བས 
བཟེས་པའི་རྐལ་པ་ཆུང་ཆུང། 

ཉ་དང་ཉ་པ། ྲ 
` སྐྱེལ་བ་དང་སྤོངར་བ་ཡའང་། 



སྐུས་ _ སཾཊམ། གྲུ་སྐྱས'དང་།- སྤེར 
བ། རྐྱེ་མ། སླས་ཆེན་པོ་ 

ཟེར་བ་མོགས་ལའང་།་། 

སྐྱུས་ཆེན་ ཡུལ་གཉན་དྲྭ་འཕེ་བ། 
སྐུས་ཆན་འདེགས་པ། རྐྱེ་གནས་བྤོ་བའམ་ 

ཐམམ་ ཅད་བརྐྱལ་ བའི །དན། 

སྐྱས་ཆེན་པོ'འདེགས་པ། ཆྐེ་གནས་འཕོ་ 
བཞམ་གནས་སྤངས་ནས་ཡུལ་ 

གཞཉན་དྲ་འགྲ་བ། 

སྐུས།ཆེན།པོ་འདེབས་པ། འཆེ་བ་སྟེ་གཉི་ལུབ་ 
སྤླངས་ནས་ཁམས་གཉན་དྲ་ 
འཕོ་བཞི་དན་ཏེ། སླང་ལྡག་ 
མེད་པར་གནས་ཡུལ་འཕྲོམ་ 

ནཔ་འགྲོ་བཞི་དེན་ན།། 

སྐྱི” སྐྱི་བའི་ཞོར་དང་། ཤུན་ 
པའམ་པགས་པ། 

ཀཾ་བ་མཉས་མ་ཕྱི་ཙྩེ 'དཀར་ 

པ་བྱས་པ་། རྐྱི་དཀར་གྱི་ 
སྙི ད་ཀར] 

ཕྲགས་པ་དང་| རྐྱི་དགཀར་ 
པགས་ཤྭག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲུ། 

ཁྲུ -ཾ བཾདྲ་ཏི་ས་གནས་ཅིག་གི་ 

‹ མེང་། 

ཡུམ་ནམ་རྔལ་འདྲན་པར་ 

ཆས་བདི་དོན། 

སྱི་ཐཞི་འབྲས་བུ 
སི མཁར་ཝྭ་ཁང་ གཙང་གི་དགོན་པ་ཞིག། 

(དཔྱད་ པར་མཇོད། ) 

་བགས་པར 'ཕེང་ཀ་ གས་པ། 

ཤུན་པ་ཆགས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཀཾ་ཐ་དཀར་པའི་ཟླམ། 
ཞྱིད་ཕའམ། སྐྱི་གཡའ་ཞེང་ 

འཇི་གས་པའ་ད་ན། ་ 
དཀྲཾང་ཅི་མྐྱི་བསུམས་མ། 

ཀ་བཔས་ཕྱི་བསུམས་རྒབ་པ། 

ཆུང་ཡངས་པ། 

སྐྱི་ཀྱེ་ཉ་ག། གཙང་གི་རྩ་ཁ་ 
ཡཱིག་ལ་ཟེར། 

རི་དྭགས་རྒྱ་རའི་ཀྭ་བ། 
འདུས་པའམ། བསགས་པ་ 
དང ཤུན་པ་ཟག་པ། 

` དངོས་ནར་དྲངལ་པགས་ 

གཡར་བའམ། ཀྐྱིས་པ་ལྟ ་བུ། 

སྙི་ཐའི་འབྲས་བྱུ' ངང་པ་ཆེག་རུག་གི་མེང་སྟེ། 

འབྲས་བུས་མཁྲེས་པ་བྱེན་དུ་འདྲེན། 

དཔག་བསམ་ལྔེན་ཤིང་'ལམ། 
འཇམས་པད་ཀན་རྐྱེད། ཅེས་དང་། 
བས། རྐྱེ་ཆེ་ར་ཞྲབས་ཐུབ་གག་པ་ཕེལ། །ཐཱེ་ 

ཤེལ་འཕྲེང་ལས། རྐྱི་བའི་ 
ཀེ པ་པར 

མྐྱི་འབྲུས་དྲག་ 
ངང་བྱང་ 

པར། ཆམེང་། ངང་པ་ཆེག་རྒྱུག། ངང་པྲ་མེར་ 

སླེང་། ངང་པ་ཆེག་ཐུཐ། རྐྱི་འབུམ། གཅོ་འབྲུམ་ 



གཅོག་སྨ། གཅོ་དྲ་རྟམས་ཟེར། འཁྱུངས་དཔེར། 

ངང་པ་ཆིག་རྒྱུག་དང"ཨ་ཀན། 
།ཆེ་ར 

དག་ལས་རྐྱེ། །ལོ་མ་ཕྲ་ལ་ཆུང་བ་ཡིན། 
།མེ་ཏོཾག 

རྔོན་པཾ་ཆུང་བ་ལ། 
།གང་པོ་ནར་མོ་འབྲམ་བུ་ 

ནི། །ངང་པ་ཆིག་རྒྱུག་སྲན་མ་
ཙམ། །ང་ནི་ཁ 

ཡ་དྲི་ཞཱིམ་པ། །རང་གི་ཤཱས་པས་ཕྲིན་ནད་དང་
།། 

གག་པ་འཇམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན། 
།ཐྱེས་ཀླང་ 

ཤཱ དྭབེ་མར་སྐྱེ་བའི་ཆེར་
 ཧའོ 

སྐི་བུང་ 

ཆེར་མ་སྐྱ་བོ་ 

སྐྱི་བུང་གིས་ཕོང་ནམ། ཞེས་ 

བ། ཕྤིན་གྱིས་སླིབ་
པ། 

དྟི་བུང་ཡ།ང། 
བྱེ ད་པའི ས།

 ཉལ་ ཉི་ལ་ དད་
མ་ 

པའི་འཇིགས་པ། 

ྱི་བུན ཉཡ་ཉིཡ་མྐྱི་བཞམ། འཕྱག་ 
མམ་འཕྱགས་པའི་ཉལ་

ཉིལ་ལྟ, 

བུ་དང་། ཨང་ཟ་ཕྱག་ཡང་བའི་རྔེ་རིགས་ཤིག། 

༣ ༠ ༩ 
་ར 

༨༧ 

ཀྭང་ཙེ འཕྲལ་
གྱ་རྒྱལ་པ་ཡང

་ 

_༡//༡ 

སྙཾགས་བུ་ 

སྤྱི་འབྲམ་ རྱི་ཆེར་འབྲས་བུ། ངང་པ་ 

ཊཾ ཆིག་ཐྲུབ། སྙི་འབྲུབ་པམ། 

ཀྐྱེ་བའི་འབྲས་བྲ། 

སྐྱི་ཆེར'། 
མི 'བཅཆེར་མ་ཅ

 ན། 

སྤྱི་པ ཡའ །ཇིགས་པའམ། འཇིགས་ས་ 

ཙྲབ་ཞྲས བྲར་བྱབ་ས། 

རྦུ་ཟིང་བྱེད་པ། ཞེཔ་གསུངས་པ།། 

་ཱ རྙེ་གཡའ་བ
་ མེཏ། འཇིཌ་ཤིང་སླ

ག་པ། 

སྐྱི་ཤ རུ་བ། བཤང་ཡམ་བྱི' ཤྭ་ 

༤༽ „ ༽ 

སྐྱད་ཆན། 

ཆྲགས་པ། །ཨི་ལཱག། 

ཧྭཀཾ། ཧིཀྐུ། ཨི་ཁུག། 

ཀིག་པའམ། གིག་གི་ཟེར 

བའམ། ཨིག་ཟེར་བ། གཡིགཔ་བ། , གཡེར་ 

མ་ཟ་བ་བགས་ཀྱིས་ཁ་ན
ས་གཞིགས་ག་བེད་པ། 

ཁག་པའ་བྱོ་སྐེགས་ཚེ་ཚདའི་ སྨ་དང་།
 དཆུསྲས་ 

སུ་བྱ་བ། རྐྱེ་གས་བུ་བཙེ་བ།
 པྲོ 

སྙེང།ཐབ་ ྦ བ་ར་ཊ་ པིའི་ག
ས་ཆེན་རྙིང་ 

ྦ ཁབ། 
སྐྱིང་སེ ར༠ 

= ཁྱུང་ཡང་ན་བྱ་
རོད་ཡ་ཟེར། 

ཕྱིངས་ མིད་པ་འགར་བའི་རྙིངས་ 

བཞིན་ལོག་གེ་སྟང་། 
ཞེས་ 

ཕ་ལྟ་བྲ། 

ཉད སྱེ། བདེ་ཆི་ད། གྱིད་པ། 
དགའ་བ་ལའང་

 ། 

ྦ སྐྱེད་གློང 
མྙིད་གྲེང་གི་ངི་བར

་སྒོམ"དྲ་ 

བྱོན་པ་ཟེང་བ། བལ་བད་ 

པ་མཆམས ་ན་
ཡད་ པའི་ རྐིད 

རོང་ལ་ཟེར། 

སྐྱིད་གླུ” 
དགའ་བའི་གླ། 

སྱཾད་མགོ། ཕྱེད་པའི་་འགོ་མཞམ་བ། 
སྐྱེད"ཆུ' 

གྱ་པའི་སྱིད་ཆུ། མྱིལ་ཆུ་དང་ 

དབུམ་ཆུ་འང་ཟེར། 

རིད'ཆེས' ང་ཆོ་མིད་ཆེ པ་པ་ལ་ཟེར་
བ་ 

ལྟ་'བུ། 



སྐྱིད་ཐླབས 

ློ ༠༽ 

' ༤༥ 

ཕྱིད་ཐབས་ _ མྐིད་པཾ་ཡང་ཐབས། བྲ་དེ་ 

བདེ་ཐབས་མླིད་ཐབས་འཇམ་ 

ཐབཔ ཁ་ན་ལ་འབད་ཟེར་བ 

ལྟ་བུ 

སྱེད་དར་ ཆང་པ་ཧྱབ་སྐབས་གཡོགས་ 

པའེ ་ཁ་ རྟགས ཨ་ཤེ། 

སྐྱིད'ལྡེ་ཉི་མ་ མགན བོད་ཀྱི་རྱལ་པོ། མྐྱིད་ 

_ ཝྡེ་ཉི་མ་མགོན་འདི་མངའ་ 

རིས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་ཞེཕ་པཾ། 

སྱིད་སྡུག་ རྐིད་པོ་དང་རྔུག་པོ་ཅི་བྱང་ 
ཨང་། ཞཱེས། ཨང་གྲགས་ 

པོ་ཀྲཾགས་མ འི་མྐྱིད་ཕྔུག་དང་། ཆེ་ཕ་བཅའི་ 
སྐྱེད་སྡུག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ང་གཉིས་ 
ཀྱིད་སྔུག་གཅིག་པ་ཡེན་ཉེས་པ་རྱྱིད་མཉམ་ཡྱོང་ 

ཕྫུག་མཉམ་འཁུར་བྱེད་པ། 

སྐྱེད' པཱ ཤརྨ། སུབ ཤྭ། ཁྱེམ། 

¶ཾཔདང་། དགའ་བའི་ 
_སྐྱིད་པ། མྐྱིད་པཾ་ནི། དུས་བདེ་པཾ། རྐྱིད་པོ་ 

འདད་ན་གཅིག་པར་འདད་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

སྒྱིད་པོ"'བྱེད་པ། སྤ་པོ་གནང་བ། 

སྐྱེད་ཟེང།ངེ" ཆྱིད་རྟོང་ངེ་། རྱིད་ཟིང་ཟིང 

ཁྲ བྱེད་པ་ལྟ་བུ།་ 

སྐྱེད་ཤད' དབུམ་ཀྱི་པ་ཆ་ཞིག། 

སྐྱིད་ལྷན་ _ རམྱིད་པར་འགྲེ་བ། མཉམ་ 

དྲྭ་སྒྱིད་པགཏོང་བ། 

སྐྱིན་ཐྲང་ 

སྐྱེན་པ 

སྱིན་ _ གཞའང་བདི་བ་ཡོན་དང་། 
ཨང་ཞལ་མྱིན་ཏེ་ཞྭལ་ངས་ 

ལའང་འཇུག། 

སྐྱེན།ཁབས། གོས་ཆེན། 
སྐྱེན་གོར་ གྷར། ཨཿཛ། ད་བཾད། 

གངས་སྤལ་ཏ གངས་རེའེ་ 

ཅངས་པ་དང་། རྐྱིན་མགོ་ཐེས་དང་། སྟཾབས་ 

སྐིད་ཀྱི་སྨན་ཕཌ་ཕུག་རྔ་མ་ལེབ་ཡེབ་ཀྱེ་ཆེཡ་ལྟ་ 
ང་ཟེར་བ་དང་། བླེ་གསལ་མགྲེན་ཧྱན་དྲ། སྲཾག་ 
ཆགས་ཁུང'ན་གནས་པ་དེ་ད་ཕྱིད་ཡིན་ཞེས་ 

` 

བཤད་ཡད་ཏུང་། ཡས་ཆག་གསེར་མདོག་ 
རཱམ་གྱྱལ་ཡས་སྲམ་ཡེན པར་བཤད་ད།། 

སྐྱིན་མགོ་ མསྐེན་གཡག་ཟེ ར་བ་ནཌ་ཕར་ 

སྱིད་པའི་དྲད་འགྲེ་འབྲི་འདྲ་ 
བ་ཉིག་ལ་ངཾས་འཇེན་མང་ཡང་གཙང་པག་རྱྱ་བཾ་ 

ཨིན་ན།| ཞཱེམ་པཾ།། 

པ བེང་བ་དང་། 

མསཱ་ཝཾས་དང་། བཐྲན་པ་དང་། མུ་གེ་ལའང་། 

སྐྱེན་ཐཇ་ཆུ། 

. གངས་ཆར་ 

ཆུ་ལག། པེང་ཆརང་དྲག་པའ 

ཆུ། མུ་གི་བྱེད་པའེ་ཆུ'ཟེར། 

སྐྱིན་པ་ བུ་ལོན། ཚབ་དང་དན་ཅིག 

སྟེ། རྐྱིན་པ་སློད་པ། སྐྱིན་ 

པ་འཇལ་བ་ཞེེཕ་པ་ལྟ་བུ་དང་གེཔ་དང་
 ནར་ 

་སྐྱིན་པའི་ཀྐྱེན་པ'ལྟ་བུ་དང་། ང་ལ་འདི་རྐྱིན་ད གག ྦ 

འཚལ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ལའང་ང ༥ 



ཀེ སྐྱིན་པ་འཇལ 

སྐྱིན་ཝ་འཇལ། བུ་ལན་འཇལ་བའི་མིང་། 
སིན་པ་འཇོལ'།ཁ་ གཡར་པའི་བ་ཡོན་བྱིན་པ་ 

སྟེ། རསྙིན་པ་ཚབ་པའམ། 

གཡར་བ་སླར་འཇལ་བ་ཞྭེས་ཀྱང་གསུངས། ། 
སྐྱིནཿཔ'འ ཚབ།ཕ། རྐྱི་ན་འཚབ་སྨྲད་པ། གཡར 

བའི་བ་ལན་འཇལ་བའམ་ 
བྱིན་པའི་མིང་། 

སྤིན'ཕ་གཏོལ་བ་ རྐྱིན་པ་འཇེལ་བའམ། བུ་ 
ལན་བྱིན་པ། 

ཀར་རྐྱེན། བུན་སྐྱེད་མེད་ 
པར་གཡརང་བ་ལ་ཟར། 

བུན་ལེན་མེང་། 

ལེན་མཁན། 
གལུཁྱ། བྱ་རྐྱེབས་ཏེ། བྲག 
གུག་གི་'ལྐེག་ཀྱོག་ན་བྱ་རྣམས 

བསྡད་པས་བྲག་དེས་རྐྱིབས་པ་སྟེ་སྐྱབས་པའི་དེན། 
ཞེས་ཕའ།། དྲག་མྐིབས། བཀའ་རྐེབཔ། ཆང་ 

མླེབས་ཟེར་བ་ཕེགས་ལྟ་བུ། 

བྲུལ ན་ 

སྐྱེབས་ 

སྐྱིམ" ཆོན་བྲཀས་བཧྱན་པའ་ཀོ་ 
བའེ་གཔ། ྦ 

སྱིལ' པྲཡངྐཿ དབྲས། 

རྱྱིལ་ཀྤངས _ བཞུགས་ཚུལ། སྡོད་སྟངས། 
མྐེལ་ཀྲང"'བྱེད་པ། ཟེམས་ 

དཔའི་རྱེལ་ཀྲང་། རྡཾ་རྗེ་རྐྱེལ་ཀྲང་། རྫཾགས་ 
པའི་སྐྱིལ་ཀྲང་ལྟ་བྲའ། ¦ ྦ 

. ˆ ༡༧༣ ཀྱུ 

རྱེལ་དཀྲུང། རྙིལ་མོ་དཀྲང་སྟེ། འདུག་ 
སྟངས། སྙིལ་མ་དཀྲང་། 

སྱེལ་བ། - - རྱེས་པ) བརླིས་ཏོ| རེལ 
བར་བྱ། ཞྭེས་དང་། ཆྲ་མྙིལ་ 

བ་རྟེ། ཆྭ་རྫིང་དྲྭ་སྐྱལ་བ་ཞམ། ཆྲ་རྫིང་བྲར་ 
སྐྱེལ་བ་ཞེས་དང་། ཟག་མེད་བདྲད་ཅིའེ་བཏུང། 
པ་མཆོ ལྟར་མྐེལ། ཞྱེཕ་པ་ལྟ་བུ། 

སྱིལ་མོ། མཉམ་པ་དང་། དྭབས་དང་། 
ཞདྱག་ཉང་ས། 

=¬ 

སྐྱིལ་མེ་དཀྲུང། བཟུགས་པའམ། འདུག་པའ་ 
ངང་ཚུལ། རྡཾ་རྗེ་སྐྱིལ་དཀྲུང་ལྟ་བྲ། སླིལ་དཀྲུང་། 
ྐུ་ ཕུ་བུང་མེད་པའི་གོས་ཤིག། 

སྐྱ་གང། ཧསྟཾ་ཀྭ། ཆོན་གང་དྲའང་ 
སྣྟང་ཡང་། སྐ་གཅིག་དང་། 

མཐེ་བང་གིས་མནན་པའི་ཇན་རལྟ་བུ་དང་། སྨགས 
ཀྱིས་ཀཾང་ཀོང་སླིགས་འདྲ་བ་བཟེམ་ནས་མང་ 
ཅུས་བྱེད་ཀྱི་མེང་ཟེངར་བ་དང་། ལ་ལམ་མཐེ་ 

བོང་སེན་མོང་སྣ་བྲ་བྱག་ཆེད་ཀོང་ཀོང་བྱས་པའི་ 

དབྱིབས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་བའང་འདྲག། 
སྐྱ་ར་སྒྐང་ ཁམས་ཕྱཾགས་སུ་ལུང་པ་ལ་ 

རྒང་དྲུག་སྟེ་སྡེ་ལྟ་བུ་དྲུག་ 
ཡད་པའི་ཡ་ཧྱལ། རྒང་དྱུག་ཞི། སྐྱ་ར་སླང་། 
རབ་རྒང་། སྦེ་འབར'སྐང།། དམར་རམས་རྒང་། 
ཚ་སྒང་། ཟལ་མོ་སྒང་ཁྱེས་པ་དྲྭག་གོ ། 
ས་རུ་ རྐྱེར་ཤུན་དང་སྐྱར་མཾ། 



སྐྱ་རུ་ཆཱ་ ཛཱ། 
ན་ ཨམལཀཱ། ཨརྨྤ། ཏྱཕལ། 

ཞཱེས་དང་། ཨཀྨཱཀ རཙཀ། 
བཅུད ཝྔ་པ། 

ཡང་ཆེ་བཏན་བྱེད། ན་ཆོད་གནས། དཔལ་ལྡན། 
བཅུད་གནསཞེས་པ་རྣམས་དང་། གཉན་ཨང་། 

ཤེལ་ཕྲེང་ལཔ། སྐྱ་རྲ་ར་ཡིས་བད་མཁྲེས་ཁྲག་ 

_ནད་སེལ། ར་སྐེར་ལབ། སྐྱ་ང་ 
ར་ནི་བསིལ་ལ་རྟཾ་བས་མཐྲིས་པ་སྟོད་དྭ་ལྤང་བ་ 

ཨཞཱམ། རྒྱབ་ཞབྲས། ཞི་བྱད་ 

།ཞེས་པར། 

དང་མཆིན་ནད་གསརང་པ་ཕསེལ། ཞཱེས་དང་། བདྲད་ 
སྐྱ་ར་ར་བསིལ་མཁྲེས་ཕེལ་རུང་ 

མཆོག །ནད་ཀྲན་ལ་ཕན་ཁྱད་པར་མིད་ནད་ཕེལ།། 
` ཞྷེཔ་གསུངས། མེང་ནི། ཨུམལཀྭཾ སྐྱ་ངཇ་ར། 

ཛྷཱརྱ། དཔལ་ལྡན། ཤིབཿ €'བྱེད། ཏེཏུཕལ། 
རྒྱལ་འབྲས། ཨརྤཾ་ཏ། འཆི་མེད། མཆཉབཨསཱཱ། 

ན་ཆོད་བཅུད་གནས། པྩོསཱར། བཅད་ལྔ་ལྡན། 
ཐ་ 

ཏླདྨྱབ། བདུད་ཙི་ཡམ་བྱང་བ། དྷཾཏཾ། ཌྷཱཏྱིཕལ། 

ཨིབྷཀཾ། པཾ་མ་ཕེལ། ཛ་མུ་ཤ། ཱཱཱཊ། ཐབ་ 

དུ། གྱ་ན་མས་པ། སྐེམ་ཕེལ། སྡེན་ 'དགས་ ཁྲག 

འབྱེད། ཨམ་པ། ཟེང་ར།། འཁུངས་དཔེར། 

གླུ་ཇ་ར་འྟེཔ་བྱ་བའི་ཤིང་། ཚད་པ་ཆེ་བཞི་ཡུལ 

དུ་མྐྱེ། སྡང་པ་རིང་ལྡེམ་ལེ་མ་ཆེ། །མེ་ཏོག་ 

_ དཀར་ཕར་མདངས་མི་གསལ། །ཱེས་བཤད་ཀྱང་ 

ཨཡ་8། ཏུམ་ཡེ། ཨཱཡཀ། ཨཱམུ། ཨརྨོ་ 

༡༠༤ 

ངྲི སྐྱུ།རུ'ང་ཌླ དྲན་ ཡ" དྭངས་པས་ཕྱི་ནང་ ཐམས་ཅད ྦ 

སྐྱུག"ལྡོབ། 

མིག་མྤང་དངས་ལ་གཉན་འདྲ་ཡང་ལ་མ་ཕག་ 
ཟེ་ལྟར་ཕིབ་ཕེབ་པའ། །འདིའི་'འབྲམ་བྲ་ཤྭ་ངབ 

ཕྲལ་ནས་སྐམ་པ་བཟང་། །དེ་ཡང་དཀར་དམར 

གཉཾཔ་ལས་དཀར་བ་བཟང་། །དམང་བ་ངན། 

འབྲས་བུ་ཆེ་རཀྟ་ལྟ་བུ་ཤ་སྲ་བ རི་ས་མོ་རློག་པོ་ 

ཤིང་སྐམ་ལས་བཏུལ་བ་ར་བྲ་བ་ཆེར་མེད་པ་6ཉན། 

འྲད་ཡིག་ལས། རྐྱ་ར་ངཀ་ཤ་སེར་པོ་འདྲ།། ཞེས་ 
གསངས་ལ། 

ཧེ 'མངང་བ། ཞྙིག་ དུ་གསུངཔ། 

སྤུ་རུམ་ 

བེདྱི་སྐར་ཅིའི་མིང་།ཐུག་ 
པ་ཕགས་ལ་བྱུག་བྱེད་ཀྱི་མཚང་ལྟ་བྲ་སྟེ། བློ་ 
གསལ་མགྲིན་རྒྱན་དྲ། སྐྱ་རམ་ནི་ཆོད་མ་སྟེ། ཧྲ་ 

ཆེར་རལ་པ་ལམ། སྐྱ་རམ་དག་དང་བཤོམ་གཙང་ 

ཤིན་ཏུ་ཆོགས་སྦྱར་དང་ཞེས་པ་ལྟ་བུའ།| ཞེབ" 
གསུངཔ་པེ།། 

སྒྱུབ ་ཉེས་པ དྷ 

སྐྱུག སྟམ་བྱེད'ཕ སྐྱག་བྲེ་འཁྱིལ་བ། 

སྐྱུག" ཏེང་ཏིང་བ། རྐྱག་ལོག་ལེག་པ། 

སྐྱཾག་ ར་ སྐྱག་ལྡད་བྱེད་པ། 

སྐྱེག ཧྭ སྐྱག་བྲཾ་པེ་ཞེས་པ་ཨིན་ ནམ་ 
སམ། 

སྐྱུག'ལྡད་བྱེད་ སརྦ་ཏ , 
སྐྱུབ།སྗེག། ཀླག 'པའི་ མིང་། 

བཉྟན། ཆོད་མའི་བྲོ་བ་འདན་ 

༡༩༤ 
- 



སྐུག་པ 

རས ་ ནབཱནྣ། པཱམཿ ཨུངྙནྟ། 

ཟས་ལོག་པ། སྐྱག་ཏུ་ 

འཇུག་པ། ཀླག་པ་དྲེན་པ། 
སྐྱག'པར'་བྱད་ བྣཱམྨཞཿ 

སྐྱག་བླ་ _ སྐྱག་ལང་པའིེ་མིང།། 

ངྤྱག'དྲ"བ་ ཙརྫིརྡཾ། ཛཱཡི། སྐུག་ལོག་ 

ཊེ་མེར་བ། སཀླག་བྲ་བའི་ 
ནད་བགས་ལའང་། 

སྐྱུག་མེར' བྱེད་ཕ་ རྐྱག་ཡང་། སྐག་བྲེའི་མིང་། 

རྒྱུག"མོ་ མཾ་མོ་ཟེར་ཏེ་སླྱུག་མཾ་དང་ 
ཞོར་ རཾ།། 

སྐྱག་སྨན། སྐྱག་བྱེད་ཀྱི་སྨན། 

ྦ སྐྱུག་ ཐྲ ཀྱྱག་བྲེའི་མིང་། 

སྐྱེག་ ལོག་པ་ རྐྱག་བྲེ་བ། རྐྱག་ལང་པ། 

སྒྱག'སློགས།  ཟས་ལག་པ་ཝྡག་པའི་དན། 
སྐྱགས་པ། _ཁ་ནས་ཐན་པའི་རྐྱགས་པ་ 

དེའ། 
སྐྱགས་པོ" གསལ་བ། 

སྙུང་ཀ་ བྷགབཏི། བྱ་ནག་པ་མཆུ' 

དམར་བ་ཉིག་གི་མིང་། གྲང 
རེག་ཕཾ'ཉ། ལྕང་ཀ། བྱུ་རའི་མཆུ'་ཅན། ཡུལ་ 

་ ཁན་འབོད་རྣམས་ཟེར་ཏེ། རྗེ་བྱམ པ་པ་གླིང་ 

པས་ལྕང་ཀང་གསུངས་པ་དེའ།| 

སྦྲཇ་ཟྲ་ འབྲི་བ་སྟེ། ཧུང་དྲ་བཏང་ 
བའི་མེང་། བསྐྱང་དང་། 

རྒྱུར་ཅིག 

ཀྐྱངས་དང་། བསྐྱངས་ཏེ། ང་རྱྱལ་བསྐྱངས་ 

ནཔ་རྟན་ལ་འདུག་པ་ན། ཞེས་པ་ལྟ་བྲུ། 
རུངས་ པཱི། 
ཀེད" སྐད་སླགས་པ་ལྟ་བུ་དང"། 

འབུང་པ་ལའང་བཞུད། 

ཀྐྱིད་པ། མ་དྲན་པ། བརྗེད་པ། ཐུཌ 
འུ བརྗེད་ཤྭར་བ་ཟེར་བཔ་ལྟ་བུྭ་ 

དང་ཟ་བཞི་དེན་ལའང་འཇུག་ 
དྤུར་ རར: རར 

སྐྱར།སྐྱུར་ ཤིན་ཏཱ་རྐྱར་བ ཞམ། ཧ་ཅང་ 
སྐྱང་ མོ། 

རྐྱ་ར།།བུ་ རང་སྐྱར། 

ཀྐྱར་ཁུ'་གསུམ། ཆང་སྐྱང། སྟར་བུ། ཚུར' 

ནག་གསུམ་མཾ། 

སྐྱུར'གཇ་ སྐྱར'དད། སྐྱར་གདན། རྐྱར 

འགང་ཅན་ལ་ཆགས་ཟླ 'ཡོད། 
ཅེས་དང་། སྐྱར་གང་ཆེ་བ་ལ་བྲད་མེད་ལ་ 
དགའ་བ། ཞཱེས་དང་། མི་ནག་ཆང་གིས་སྨོ་ནྭ 

སྐྱར་འགོང་འཆང་ཟེར་བ་ལྟ་བུའ།] 

སྤྱུར་ངོམ་ སྐྱར་དད་དེ། ཆང་མང་པོ་ 

འཐུང་དགས་པ། ཞེམ་པ་ 

ཌྷ་བ། 

སྐྱུར་ཅན། _ ཛྲཀཀཱ། འབྱང་པོ་སྟེབས་ཕྡན 
ཉིག་གི་མིང་། 

སྐྱུར"ཅིག།  ཡུགས་ཤིག། པྤཾངས་ཤཱིག | 



སྐྱང་འཇུག་པ 

སྤྱར་འཇུག་པ་ ཁ་ཀླར་པོ། ཁ་ཤྭ་ཀྐྱར་པོ། 
སྐྱར་ཏུམ།  བརྫན། ཆོར་བའི་མེང་། 
ཐོ; མརར་ལྟ་བུ། 
སྐྱར་གནས། ལླམར། ཀྐྱ་རྲའི་པ་ཆ། 

ཁའ 

སྐྱར་གྒནམ་ སྐྱ་རང་ངའི་དྲ་བྲ་སྣ་ར་མནམ་ 
ྦ པ། 
སྤུར་པ་ ཧོཏ། ཟླ་བ་ལྟ་བྲ་ 
རདར་ངེ 

ྒ སྤྱེར'སྤང་ བྱེད། ཆང་སློང་བྱེད། 
; སྐྱེར་བ" པོ ཙཀྲ གའོ ཤཱགླ། 

ཡོག ཙཱཀྲ། སྐར་པོ། སླར་མོ་དང་ 
རེ་ཀླྱར་བ། རྒྱབ་ཏུ་ཀྐྱར་བ། ངེང་དྲྭ་ཀྱྱར་བ། 

_ ཆུ་ལ་སྐྱར་བ། ལུད་པ་སྐརང་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

བཏང་བའམ་བཅུག་པའང་སྟེ། ཕླང་བཟེད་མཁའ 
_ ཡ་བསྐྱར་ནས་ཁྱེས་དང་། བདག་ཆང་འཐུང་རྒྱ་ 
_ཀྐྱང་བཉག་པ་ཡིན། ཐྱེཕ་པ་ལྟ་བྲ། 
སྤྱར་བག་ རོ་སྐྱར་བའི་དེན། 
ཧྤུར་ བྱེད་པ། ཆང་ངམ་ཉཞུ་རྩལ་པའི་ཕབ་ 

ལྟ་བུ། 
སྱྱར་ཤྲེད་གསུམ་ འབྲས་བུ གསུམ་སྟེ ! མ་ར། 

པོ བ་ར། སྐྱ་ང་གསུམ། ཀུན་ 
དང་མཐུན།པའི་སྐྱར་བྱེད་གསུམ་ཞེཕ་པའ | 

ངྤྱུར་མ།  ཆྭ་རྐྱར། གཡང་ཀྐྱར། 
སྤྱེར་མོ་ 2 

མེང་། ཨེ་ལའི་འདབ། 

. 7¿/༦ 

_ ཁམས་དང་། 

སྐྱེ་དགུ 

སྐྱར། རྩེ་ ནགར་ག། ཤིང་ཀ་བེད་བྲ། 
སྐྱུར།རྩེ་ཆུང་ གརདྷ་། 
སྐྱར།རྩེ་ཆེན་པོ་ ཛམཐྷཾང༔ པོ་རི། ཡེདས་ 

བྲ འཇེན། རབ་གནས་མེ་ཏག། 
ཕྱིང་རྗེ། གསཾ་དགའ་བྱེད། རྣམ་པར་ཆཇེབ་ 
རྣམས་ཟེར་ར།། 
སྐྱར་རྩབས་ 6 ་ཙབས་དང་། ཆང་ལའང་།། 

སྐྱར་ཤིང་ ལམྨུནཿ རག་ཆུང་ཤིང་། 

སྐྱེར་ཤོར་ མངང་མེ་ཤར་བའི་དན། 
རྐྱེས་ ཀྱབ་བྲཾག་པ། ཀྐྱས་སུ་ཀློག་ 

པ། 
ངྤྱས་ཐཾཐ།'ཐཅིག ཉན་ཅིག། ཐབས་ཅིག་གཾ། 

ཟེ ཛྷཱ། ཛནེཿ སྐྱེད། རྐྱེ་བ། 

བཙའ་བ་ལའང་།། 

སྐྱེ།ཀ" བྱ་ཀྐྱ་ཀྲ། ཀ་ཟྐྱ་ཡང་ཟེར། 
སྐྱེ་དཀར། ཏྭ་ཏཱཏཾ། ྲ 
ཟ་དགུ་ ཕྲཛཾ། རྐྱེ་རྒྱ་དང་། རྐྱེ་བོ 

ཀུན་དང་། རྐྱེ་བ ཐམས་ཅད་ 
དང་། རྐྱེ་བོ་མང་པའི་དེན་ཅན ཁཱེས་དང་། 
རེན་ཆེན་ཕྲེང་བའི'དང་ཊིཀ་དུུ་ཕུང་པོ་ ལྔ་དང་ 
འབྱང་བ་བཞི་བཅས་ཆས་དགུ་ལ་བཏགས་པའི་ 

གང་ཟག་ལ་རྐྱེ་དགུ་ཝྭེཔ་གསུངས་པ་དང་། པ༩ཊ 
ཆེན་བློ་བཟང་ཆེས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ས། འདད་ 

ཁམས་ནས་ཤི་འཕས་ཏེ་འདད་ཁམས་དང་། གཟུཌ་ 
གཟུགས་མེད་ཁམས་རྐྱེ་བ་གསུམ་ 



༢སྐྱེ་དགུ་བདག་རེ 
དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་གཉིཔ་ 

ལའང་དེ་ལྟར་རྦྱར་བྲས་དེ་དགྲུ་ལ་རྐྱེ'དགུ་ཉེ་ས་ 
པ་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། འགའ་ཅིག་གིས་གྲངས་ 

ྦ ཀྱི་དགྲུ་མ་ཡིན་པས་སྐྱེ་རྒྱུ་ར།ཡགོ་ཅན་ཡིན་ཟེར་ 

བ་སཾགས་བཤད་ཚུལ་མང་ང་། །ྭེསྭ་དབྱངས། 
ཅན་དགའ་པའེ་བླ་གྲེས་གསུངས་པོ།| 

སྤི་དགུ་བདག པོ་ སྣང་མ། 
རྒྱ་དྲག་ཨ་ ཇེ་རགས་ཆ། 
སྐྱེ་དགུ་ལ། ཟྐྱི་རྒྱ་ར། 
རྐྱ དགུ་སྲེག། ཆུང་། 

སྐྱི་དགུའི་བདག་པོ། པྲཛཔཏེཿ ར་ཧེཉི་ནཏྲ། 
ལེ སྐང་མ་སྣར་མ་ 'དེང་། ཚངམ་ 

པ་དང་། པཙཔཏེ། སྙ མ་ཡིན། 

སྱེ དགུའི་བདག་མོ་ མཧྲ་ཛྲལ་ཊཾ། ཧྱལ་མོ། 
སྐྱེ དགུའི་བདག་ཆེཿ: ཌཾ ཆྨེན།ཆོ མདྤུ་ ཛཔ་རི རེ 

གཏྭྭ། 

༡༡༡ སྱི་མཆེད་ཟླ་བ 
སྐྱི མོ་དབང་། མོའི 'མཚན་མ། 

པྱཙུ། ངན་སང་གི་སྐེ་སྒེ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ལའང་ང་།[། 
སྐྱེ།ངན' མཱཌྦཝཀ། རྐྱེ་བ་དམན་པ། 

སྤྱི་ཆ། སྐེ་གྒྱན། 
སྐྱེ་མཆཐོད་ _ ཨཱཡཱཏན། ཨཱ་ཏན། ཨཱཡཏན 

དབང་པ། རྐེ་ཁྱབ་དང་། 

སྐྱེ དགུས་ སེམས་ཅན་ ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས། 

སྐྱེ འགག  ནཧུདྟཿརྐྱེ་འགག་གཞས་གསུམ། 
སྐྱེ་འགྲོ།  ཇགཏ།། སྐྱེ་བ།. འབྲོ་བ། 

སམས་ཅན། སྐྱེ་བ་དང 

འྲགཾ་བ། 

སྱི།འགྲེ།ཡོངས།ཀྱེ་མདོག་གསལ་། རྤང་ཙི། 
སྐྱི་རྒས།  རྐེ་བ་དང་ཧྭ་བས། 
སྐྱེ'་རྒྱན' སྐི་ཕྤུག་ཟེར། སྐེནི'རྒྱན་ཆ། 

ཕྱི་ཞང་གེ་ཀྐྱེ་མཆེད་དང་། རྐྱེ་མཆེད་རྟེན་འབྲེལ་ 
ཟེང་བ་མགས། 

སྐེམཆེད་བཅུ་གཉིས་ མེག་གི་སྐྱེ་མཆེད། རྣ་ 
པའི་ཀྱི་མཆེད། སྣའི་སྐྱེ་མཆིད། ལྩེ་ཨི 
མཆེད། ལུཔ་ཀྱི་མྐེ་མཆེད། ཨིད་ཏཀྱེ་སྐྱེ'རྨ 
དེ་ནང་གི་མྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་། ཇགས་ཉི་ི 
མཆེད། སླའི་མྐེ་མཆེད། དྲིནི་ སི་མཆེ མཆེད། རའི 

རྐྱ་མཆེད། རེག བྱའི་ སྐྱེ་མཆེད། ཆ་ཕ་སྐྱེ ་མཆེད་ 

དེ་ཕྱིའི་གླེ་མཆེད་དྲུག་དང་བཅྲ་གཉིས་ སཾ། ། 

སྐྱེ མཆེད་མུ'ཐཞེ། 

ར་ 

ཁྱ 

རྐ 
རེ 
® -3 

ནམ་མཁའ་ མཐྲའ་ཨམ་ 

ཀྐེ་མཆེ ད། ཨཱཀཱཤཱནརྱཔཱ་ཨ་ཏན། 
རྣམ་ཤས་མྲའ་ཡས་མྐྱེ་མཆེད། 

དྲིཀྭཿརྨཔཱཱཏན། ཅེ་ཨང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད། 
ཨཀྷི་་ཡཏན། འད་ཤེས་མེད་འྭད་ཤེས་མེད་ 
མིན་གྱི་རྐྱེ་མཆེད། ནིས ཀུནསཀླུ་ཡཏན། ཤཱེས་ཕཾ། 
སྐེ་མཆེད"ཟླ་ཐ་ ཧར་ཟླ་གསུམ་པ་ཏེ། ནག་པ 

ཟླ་བ། མྱཾ་བྱེད་ཟླ་བ། ཉི་མ་ 
རགས་པར་ཡུག་གི་བྱིམ་དུ་ཕྱོད་པ། ཝེག་རྤཆ་ 
ཧྱི་སྐད་དྲུ་ཅེ་ཏྱ། གདན་བཅིཞི་རྐྱུད་ནས་པྲོ།བྷ' 



སྐྱེ་འཆེ་མེད་པ 

ཞཱེས་པ་སྟེ་ཁྱ་མཆག་ཅན་དང་། མཉ་ཅེ་ནའི་སྐད 

དུ་སཱ་ཡལ་ཟེར་བ་དང་། ཆེན་པོ་ཧང་གྱི'སྐད་དྲ 
གསན་ཡོལ་ཟེར། དུས་འཁར་དང་ཧང་གྱི་དཔྱིད 
བྲ་དང་། རྒྱ་ཙིས་པའི'དཔྱིད་འབྲེང་། འབྱང་ 

འདིའི་ཆེམ་ 

གཅིག ནས་དུས་འཁར་དང་མདོ་སྡེ་གསེར་འད་ 
བགཔ་ཀྱི་ལོ་འགེ་འཇིན་པ་ཉེས་པའ། | 

སྐྱེ་འཆེ་མེད་ཕ། མངས་རཧྒྱས། དཀེག། 
སྐྱེ་གཉི་ས་ཕ་ 

སྐྱེ་བརྟག'་འཁོར།ལ་ ཁྱེཅའི་གཟུགས་དཔེ་ 
བྲིས་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་སྐང'ཉེར། 

བརྐད་ཀྱི་ཨང་གྲངས་བཀད་ནས་བརྟག་དཔྱད་ 
བྱ་རྒྱ་ཅིས་ལུགས་ཀྱིད། | 

རྩིས་པའི་དབང་འབྲིང་རྟ་ཟླ་བ། . 

བྲམ་ཟེ} 

སྐྱེ་བདད།  པཛཔཏི། ལྕགས་ལུག་ལའི་ 
མེང་། རྒྱ་ནག་སྐད་དྲ། 

ྦ ཟིན་ཝྲའི་ཟེར། 
ཉེ'ལྡན་ ྦ ཛྷཱ ཛནིན། དུར་བཞམ། 

དུར་ཕྲ་དང་། ཧྒྱ་རྐྱེགས་ 
དང་། ཡེད་ཅན་ དང་། སླཾག་ཆགས། 

ང་ང 
སྐྲེ"རྡང་ འབྲས་ལྔངས་སྐད་དེ། ཤིང་ 

འབས་ཀི་ཌཱ་ཟེང་བའམ་ཀེ་ 
ལ་ཟེར་བའི་ྡང་པ། 

སྐྱེ་གནས ཐཱག་ ཡནི། པྲཛནནཾ། 
མཾ་དབང་། མོ་མཚན། མངལ། སཱ། 

༩¿'.¿_ 
སྐྱེ་བ་ལྔ། པ། 

སྐྱེ་གནས་འཆེང་བྱེད་ སྲསབབཉྨནཾ། མངལ་ 

འགེག་པ། 
 སྟྱེ་གནས་ཚད་ལྡན་ ཨབཞེཤིན། 

སྐྱེ་གཱན་ས་མཆོུངས་པ། ཡེང་ཕྲིང་དང་། 

ཀྱེ་བ་ལྔ་པ་སྟེ་དྲུང་དཀར་ 
གཡང་འཁྱེལ་ལའང་། 

སྐྱེ་གནས་བཏི་ 
ཕྱེབ ཨརཛ། དྲེད་གཤེར་རྐེ་། 

མངལ་ཀླཾས། ཛཌྲ་ཡུཛ། རྒེང་ 

པྭཾསཱདཛ། རྫས་རྐྱེས། ཨུཔཔདུཀ་ ཞེས་བཞའེ། ། 

སྐྱེཝ" མི་ཕ། 
སྐྱེ'ཝཱན བྱིམ་པ། 

སྐྱེ་འྲོོ འག་མཇུག ། 
སྐྱེ'་བ་ མངྷུར། ཛནཏ། ཛཉཧཾ། ཛཾ 

ཛནཱ། བྷབ། ཇཏི། ན་དླུད 
_ མུངཉྟཾ། ཟྷུབ། ངེ་ཧཾ] ཨྲྣཏིཧཱ། ཐཱེས་དང་། 

འཕེལ ་བ། ཨུངྒཏྭ།| ཨུདཡ། བྲ་ཨིདྦཔཱ། སྐྱེད་པ། 

རྒྱ་ལམ་འབྱང་བ། མ་ལས་རམྐེ་བ། ས'བོན་ལས་ 

ཕྐྱེ་བ། ཅ་བ་ལས་མཀྐྱེ་བ་ཕོགས། 

སྙི་པ་རྒྱལ་ 
སྐྱེ་བ་རྒྱན་གཅོད་ བླ་ཡག་ཅ་བཞི་མིང་ དང་། 

གསེར་གྱི་གབ་མིང་དྲའང་ 
འཇུག | 

དིཌཱའྟྟ'། དུང་དཀར་ 
གཡས་ འཁྱེལ། _བྲམ་ ཟེ་ ཉིག་ 

ཡའང་འཇུག ། 

རྐྱེཔ་པ། 

སྐྱི་བ' ལྔ" རྨ་༠ 



སྐྱེ་བ།སྔ 

རང ྦ པཱཀྡཱ། འཆ ཁ 

སྐྱ།༡བ།མཐུན།པ། ངགས་རས་གཅག་པར་ 

སྐྱེ་བའམ། ཉིན་གཅིག་ལ་ 

མྐེ་བ་ལྟ་བུ། 

སྐྱེ་བ་དང་འཇེག།པ། སྐྱེ་འཆི། 

སྐྱེ་བདྲན་པ། ཇཱཏིསྦངཊ། ཆེ་རྔ་ཕྱི་དྲན་པ། 
ཏྐ་བ་ཐདུན་པ་ བམ་ཟེ་ཆྐེ་བདུན། 
སྐྱེ་ཁ་འདི་ལྭ། ཆེ་འདི་ལ། 

སྐྱེ་བ་པོ་  ཛཏཱཾ། རྐྱེ་མཁན། 
སྐྱེ་བ'སྤོལ་ འཁྲེག་པ་དང། དགའ་ 

མགུང་སྱད། ཆགས་སྱད། 

ྒ འདད་ལག་སྱེད། དབང་པ་གཉིས་སྱར། ལག་ 

གཡེམ། གསང་མྱད། མི་ཚངས་མཕྱོད་པ་རྣམས་ལ་ 

ཟེར་ར། ། 

སྐྱེ་བྲ་ཕྱི'་ྤན། ཆེ་ཕྱི་མ། 

སྐྱེ་ཁྲ་པྲ་མ་ _འབྲ་ཕྲ་མཾ། 

སྐེ་བ་དམན་པ། ཐྲད་མེད། རྐྱེ་དམན། 
སྐྱེ་བ་ཐཞན་ ཇཛནཱརྟར། གཉན་དུ་མྱེ་བ། 
སྐྱེ་བ་རེག་ཕ་ པམས་བམས་ཅད་འབྱང་ཐ་ 

ཝར་ཤེས་པས་སྐྱེ་བ་རིག།པ། 
སྐྱེ་བྲའི་རྨ་ཅུན" ཁྱིའི་མིང་སྟེ། གྲང་གི་གཅན་ 

གཟན། དེ་ཇྗེའི་མཇངག་མ། 

སེང་གེའི་རིགས། 

སྱེ་བའི་རྫོང་ལས་ཞེས་རྫོང་ བྲག་ཛྫོང་ལྟ་བྲ་ 

སྟེ། ཕྱོགས་ཀུན་ནས་བྲག་ 

༡//@ སྐྱེ་བྲའི་མཆོག 

གམ་ར་བ་འཐུག་ཅིང་དབང་མཐྲ"བས་སྐོར་ཏེ་ 
བཱང་དཀའ་བའི་གནས་ཀྱི་མེང་ཞྱེས་གསུང་པོ། ། 

རྐྱ བའི་ཌུལ། སུརྦཏིཿ སྐྱེ་ལུགས། 

སྐྱེ་བའི ལམ་སྡེར་ ཨ་མ། ཡུམ། 

སྐྱེ་བ།འཚལ་ན། སྱེ་སེང་ན། རྐྱེ་ཡོད་ན། 
སྐྱེ་བྲས'མ ་ རྐེ་བ། མེ་ཕཾ། 
༢༣ ཁབ བསུ ཏྲམ ། 

སྐྱ་བས་དམན། བྲད་མད་མཆག | 

ཏ'བུ'དམ་པའི་ཁྱད་ཆཾས་དང་ལྡན་ཕ་ཐཅུ' 
སྲ་བ དྲ་དང་ངདང་། གཿ་ 
འབྱར་དང་། དགེ་བའི་ཆམ་ཡ་འདུན་པ་དང་། 

ཚཱལ་ཁྲིམས་ི་སྡམ་པ་དང་། དབང་པ་ནི་ལྒོ་ 
.སྡམ་པ་དང་། ཟབ་ཀྱི་ཆོད་རིག་པ་དང་| མི་ 

ཉལ་བར་རལ་འབྱེང་ལ་བཙོན་པ་དང་། ཤེས་ 
བཞིན་དུ་ཕྱོད་པ་དང་། དགེ་པའི་བཤེས་གཉེན་ 
མཚན་དང་ལྡན་པ་དང་། དམ་པའི 'ཆམ་ཉན་པ་ 

དང་སེམས་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་མེད་ 

པ་དང་། གཏང་སེམས་ཆེ་བ་དང་། དགེ་ཟླང་ 

གི་གཡཾ་མེད་ནད་ཉུང་ཕགས་ཏེ་བཅ་གསུམ་སྟེ། 

ཉན་ས་ལས བདག་དང་གཞེན་ལིརབྱ ར་ཐ 
དང་། །ཞཱེས་པ་ནས། དགེ་མསྦྱང་རྒྱན་ནི་བྲ་མ་ 
ཡིཉྒ། །ཉཱེས་པའི་བར་སྡེམ་དུ་གསུངས་ཕཾ |! ། 

སྐྱེ་བུའི'མཆོག་ བླ་མ་དང་། 

ཡའང་ང་། ། 

ཁྱབ་འཇུག་ 



སྐྱེ་བ" སྐྱེ་འབྲཾ། གང་ཟག །ཡིད་ 
ཅན། སྲག་ཆགས་ཏེ། བདེན་ 

༢༤ ༨ ༤ པ།མྤཔང་བའི་མ་པཾ་རྐྱེ་བོ། 

སྐྱེ་བོ བཀྲེ་ས་པ' བླིང་དེར་གནས་སྐྱེ་བཾ བཀྲེས་ 
ཤིང ལྟཾགས་པ། 

སྐྱེ་བོ ཀུན་འཇུག་ སྨད་འཆོང་མའི་གནས་ཀྱི་ 
མང། འཆལ་ཁང་། 

སྐྱེ་ངོ་ཛན།པ་ ཁལ། རྐེ་བོ་༨ན'དང་གྲགས་ 

ྦ པ་ཡཾས། །རྐྱེ་བོ་དམ་པ་རླག་ 

ྦ པར་བྱེད། ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 
སྐྱེ།ོ དམ་པ་ སུཛན། རང་བྱིན་བཟང་བ 

བག་ཨད་ཚུལ་ལྡན་ཨ་རབས་ 
གཏུང་བཟང་མཁས་པ་བགས་ལ་འཇུག ། 

ྦ ཀྱིབ བ།ཞནསས་པ་ བམ། གྲང་གསེབ། 

སྐྱེ་ཡ་མང་པས་བཀུར་ཐ་ རྫན་བརསྐལ་པ་ 

ཆགས་པའི་ཆེ་མི ཕལ་ཆེང་ 

སྙ་ནས་ཤི་འཕཾས་ཏེ་རྐྱེས་པ། འཾད་དང་ལྡན་པ། 
དགའ་བའཞི་ཟས་ཟ་བ། ཆེ་ཡ་དཔག་མེད་ཐུབ་པ་ 
ཕུགས་ཀི་དྭས་སུ། མང་པོ པ་བཀྲར་བའི་ཧྱལ་པ 

ཊྱེས་བྱ་བ་སྟེ། རྐྱལ་པཾའི་ཏྲག་མ་དེ་ནས་བྱང་ཾ། | 
སྐྱེབ འི་མཚན་ཆེ། མི་མང་པོ་ཡོད་པ 

ཆོགས་པ། 

སྱི་བེ་གསཾ་ཐྲེག' མགན་བོ་ཤུ་སླབ་ཀྱི་ཕ་མཛད 

ཌ༧༠ སྐྱི་འཇཾན 
⁄ 

་བའམ་ཉྩེ'དགུ པྲཛན། པྲཛཱཱ། 

༠ འི་ལྔྔ སུ' ཇནསདཿ: མངའ་རའི་ 'ཡུལ། 

ཛྫོངས་གྱི་མེང་། མེའི་ཡུལ། 

' ཛནཔཱད། ཛནཊྟ། ཡངས་ 

གགས་ཁ་གཏམ། 

འེ།' གན་ས་ ཛ༔ཤཡཿ མེའི་པྡཾ་ན'གནས། 
འི་ཆགས་ ཛནདཱ། མང་པ་ཆོགས་པ། 

ཆོགས་ཅན། སྨད་ཆོང་མའ་གཅོ་མ ྟེ། 
གྲང་པའ་ཆས་ལྡན་ཡང་ཟེར། 

སྐྱེ་ཤེས་བསྐར་མ་ སྨད་ཆེང་མནི་གཅེ་མོ། 
ཀི 

ར 

་བྲས།དཔན་པ། བཛན། དབེན་གནས་ 

འབྲེགས་དགན། 
ངྐྱེ་ཐ་སྤེལ། འཁྲེག་པ། 

ཧྱི་མེད་ ཨངཛ། ཨངཛནནེ། རྐྱེ་བ། 
ཡེད་པ། 

སྐྱི་མེད་བཅན།ནས་ཟིན་པ། འཁོར་བ་ལ་ཡང་ 

རྐྱར་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཐྲར"པའ 
བཙན་པ་ཟིན་པ། 

སྐྱི་དམན་ བཐུད་མེད། 
སྐྱ་རྨངས་ མྐྱེ་པ་བུ་མེངས་པ། 

སིཆེ་ རྔཆཏཱ། ཡུང་དཀར། 
སྐྱེ་ཆ འི་འདྲུ༡ རཇཾཏཱ། ཏཉྩལ། བད་ཁན་ 

འྲད་བཞམ། ཡུངས་ནག་ 

འྲད་བ་ཅིཾག་གཾ། | 
སྱི་འདྲིན། མོ་མཚན། 



སྱེན་བཟང་བྱི་འ 
སྐྱེན་བཟང།བྱེ་བ་ སླ་བྱི་བའི་དེན། 
ཉེ་གཟུགས་ ཛཏརུཔ། ཆེ་དབིབས 

བུ གསེར་གྱི་མིང་། 

སྐྱེ'ཟླ' བྱིས་པ་རྟམས་ཀྐྱེ་བའི་ཟླ་བ་ 
སྟེ་ཀྐྱེ་ཟླ༡ཤྭང་བ། 

སྐྱ་རགས་ སྐེད་པར་འཆིང་རྒྱའི་མྐེ་རགས། 

སྐྱེ་ལ་ ནད། ན་ཚ། 
རབ ལྗོན་ཤིང་། 
སྐྱི་ཤང་ བཙུགས་པའི་ཚལ་ སྐེད་མེ་ཚལ་། 

མེ་ཏོག་ རི 

སྐེ'སྲིད་ཀི”ཏཇ་ བང་སྐྱེ་སེར་གྱི་ཆུང་པཾ་མ་ 
གརྲབ་ན། །ལྩེར་ ཙན་དན་ གྱེ 

ནགས་མེ་ འགྲུལ།། 

སྐེ་སྲེད་ས་བོན།ཕ་ ཕ། ཡབ། ཨ་པ། 

སྐྱེབ། སླེག ལཾ་སྐེག། 
སྱྱེགས་ རྒྱ་སྐྱེགས། ཆུ་རྐྱེགས། 

སྱྱེང་བ་  ཁ་ཊེང་བཞམ་ཉལ་སྐྱེང་བ། 
ྦ གག བཚིབ། 
ྭ སྙེང་སེར་རླང། གླི་སེར་གྱི"རླུང'། བྱང་གི་རླུང་ི། 

སེངས་ ང་ཚའི་མིང་རྟེ། ཁ་ནས་ 

སྐྱག་པ། འཆེར་བ་དང་། 

པག་ཆ་བ་དང་། སེམས་ཏུམ་པ་ལྟ་བུ་ལའང་ ྦ 

འཇུག་ག།། ྦ ྦ 

སྐྱེངས།པ་ ཧྱིད། ལཆཇིཏ། བིལྤག། ཁ། 

སྱེངས་པ་ལྟ་བུ། ངོ་ཚ་བ། 

༡༤༡ 

སྐྱེད་བྱེད ཛན 

སྐྱེད་མ་ 

སྦྱེངས་པ'མེད། ལྭ་ལཛ། ང་ཚ་མེད་པ། 
གདང་ཚན་ཅན། 

སྙེངས་ པ་ འཆར་ '་ཚའེ་ མེང་། 

སྐྱེངས།བྱེད" ཡཤདཱནཱ། ཊ་ མསྐྱེངས་བྱེད་ 

ཀྱི ་གཏམ་ ཕེགས། 

སྐྱེངས བྲལ ང་ཚ་མེད་པ། 

སྐྱིངས་ སུ ་བཅུཔག།'པ་ 5 བར་ བཅུག་པ། 

སྐྱེད་ ° ཆེ། ཆེ་སྐྱེད། ལུཕ་མྐྱེད། 

འཕེལ་བ། དབང་ཐང་རྐྱེད། 

རླུང་རྟ་ཡར་རྐྱེད། ཡུར་བཞི་ཆྲ་ཡེས་ཤིང་མྐེད། 

སྐྱེད་སྒོ་ རྒྱལ་ས 
སྐྱེད་ཅནན _ ཙནྡན་སྦྱལ་གྱི་ཡྩིང་པོ། 
སྐྱེད་པ _ ཧྱ་ཆེར་གཏོང་བ། བིཧིཏྭ། 

ཧུན། ཛནན། ཨུདྲན། 
ྷ ཀྱེད་པ། ཛནཡདཱ། ཛནག། 

སྐྱེད་པོ" ཕ་དང་། མྐྱེད་ཕ་པཾ་ཡའང་། 
སྐྱིད"ཅིག་ ཨར་རྐྱེད་ཅེག། 

སྐྱེད།འཕེལ་ རྒྱ་ཡད་པས་མེད་ལ་བྲ་ལོན་ 

ཀྱེད་འཕེལ་གཏང་བ། རྐྱེད་པར་བྱ་བ། 

ཇཛརྭཱ། ཛནགཀཿ 
ཨུཏརྟཾ། ཛཡ། ཕའམ། ཡབ་ 

དང་། རྒྱའི་དན་དང་། ཇི་སྲིད་ཆུང་ནི་སྐེད་ 
པ་ཞེས་པ་ལྔ་བུ། 

སྱེད་མ། ཛནི་ཧྲཾ། སྐྱེད་བྱེད་མ། ཨ་མ། 

ཛན4ཱ་ཚཡཨ། ནིཀྲཉ། །མུཨན། 



ྱདམེད་ 
སྐྱེད་ཆེད་  ལེགས་པར་མེ་འྲག་བ། 

ཡང་འཕལ་པ་མད་པ། 

སྐྱེད་མེས་ཚཝ་ གླིང་ག ཨུཔབན། 
ཨཏན། 

རླྱིད་ཚཆལ། ཨཡཐན། ཡངཔྦ་ན། རྐྱེད་ 
མསཔ་ཚལ་ཏེ། བཟོལ་པའེ 

གླེང་གྭ།  བཙུགས་པའེ་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ 
ཚོགས་ཀྱིས་བྲཀྲ་བཞི་ལྕང་རའམ་ལྡྔམ་ར། 
སྐྱེད་ར་ ཁི་སྤོག་དང་སྟེན་བྱེད། 
སྐྱེད་རིམ་ སྟནའི་རྐྱེད་རིམ། ཨུཏཔནཀྲམ། 
སྐྱེན་ མཁས་པ། ཀརཀ། ཆེར་མ་ 

དང་། ཡང་དག་རིག་པའི་ 
གཟུང་ལ་ཕྱྱེན་པར་ཤྭག ཅེས་ 
པ་དྷ་བུ་མཔཁས་པ་ལ་འཇུག། 

རྩེན་མགྱགས་ རླ་བའི་མེང་། 
སྐྱན་པ་ ངཇབ། པལས། དྷུངཔ། 

མགྱེ གས་པ། མྱང་བོ། ཕུད་ 
པ་པ། སྤེབས་པ་ཅན་དང་། བྤལ་རྐྱེན་པ། རྔང་ 

རྱན་པ། བྱད་ཀྐྱེན་པ། འཕེང་སྐྱེན་པ་ལྟ་བུ་དང་། 
ཨང་།| ཁང་རླན་པ་དང་། ཤྭམ་ཆེབ་པ་དང་། 
ཕྱང་པ་ལའང་འཇུག་གེ།། རྱེ 
སྐྱེན་པང་འགྲ་ཐ། མྱེགས་པར་འགྲ་བ། 
སྟན་ལ' ཁ་ཨང་ལྟ་བ། ཡར་ཕྱོགམ། 
སྐྱེམ་ ་ྲ བཏུང་བ། ཇ་ཆང་སཕགར། 

སྐྱིར།ཁ་ 

རྙིམ་པ་ ཁ་རྐྱེམས་པ། སིབ: 
རྐྱམས། 

སྐྱེམ་བྱེད་མ། ཨཱཤཱདྲི། 
སྐྱེམ་ཤག། དདགམས་པ་སྐྱེམ་གདང་ངམ་ 

རྐྱེམས'སྤྲགས་ལུང་ཞས་བྲན་ 
པནའ་བོད་ཤོག་ཨང་དང་ལ་ཟེར། 

སྐྱེམས་ བྱའངྨ་བ། འབང་རླ། ནཀུར་ 
སྐྱེམཐསྲ། མངར་རྐྱེམས། གཡུ་ 

_ མྨྱེམས། གཤེགས་རྐྱེམས་དང་། གསེར་རྐྱེམས། 
སྐྱེམས་ཆང་ ཆང་གི་ཅེུ་པ་རྐྱེམས་ཆུ། 

སྐྱེམས་རྟེཇ་རྫཇ་ རྐྱེམས་བྲག་ལུང་། 

སྐྱེམས།པ། བྲོར པསྡཏཿ འཐབུང་ 

གྤུའི་རིགས། 
སྤེམས་ཚྩ་ག།ཕོར་ཕ་ ཆང་པོར། 
སྐྱམས་བཟང་ ཇ་དང་ཆང་རྫུས་བཟང་ལ་ཟེར། 

སྐྱམས་གསལ། མྡ་ང་བའི་ཀླུ་ཨ་ངབས་ 
ཀྐྱེམས་གཔལ།། ཐཱེས་པ་ལྟ' 

བུའམ། ཨང་ཞན་ཇ་ཆང།་ 
བྕའེཾཕ་པ། 

སྐྱེར་སྐུ སེར་རྐྱའི་མདག། 
ཆོས་ཁའི་མདག་ཕེར་རྐྱ། 

སྐེར་སྐྱེར། རྐྱེར་རྐྱེང་མི་དང་སྱར་སྒར་ 
ཁྱི། །ཞེས་པ་ལྟ"བྲུ། 

སྐྱེར"།ཇ' ཧརིཏ། ཧངྲིད། ཁ་དག 
ཕེར་རྐྱ། 

༄ 



སྐྱར་།བན་ཅན་ 

སྐྱེར།།ཁན།ཅན དདྲི། 
ལྟེར་ཆུ་ འབུག་སྤ་གྲཾའི་གཙང་ཆུ་ 

ཉཱཾག། 
སྙེར་པ ཧངིཏྱ། ཧངྲིད། ཨསརཙཱ། 

ྦ ཁུ་བ་ཕེང་པ། དུས་སྐྱེས། 

ཤིང་སེང། ཞི་ ཡ་དྱ། ཉེས་དང་། ཨང་། ཤེལ་ 

ཕྲེང་ལས། སྐྱེར་སེ་ཧྒེད་དུག་ཕྱུད་ཆུ་སེར་ཕེལ།། 
ཉེས་པའི། མྱོང་བ་ནི། ལྕགས་ཕྲེང་ལས། རྐྱེར་ 
པ་བསེལ་ལ་ཙུབ་པས་དུག་དང་ཆུ་སེར་འདེན། 

ཞེས་དང་། དཔག་བསམ་ལྔན་པར། རྨེརང་ཤུན 

འཐབུ་བ་གཅད་པ་དང་། །ཆང་རཉིང་ཆུ་ཕེར་རྙིང་ 

པ་སེཕ། །བརྔཔ་གྲང་ཕོགས་ནད་ཀུན་འཇམམ། 

ཞེེས་སཾ། །མིང་། པལཏཀ། བཱཤརི། ཇེབྱེདཏ། 

ཧརིཧ། ཇྷུཏུ། ཧལརྡྷ། གསེང་ཤིང།། ཆེ་ར་རྟེན། 
འབྲས་ཀྐྱར། ལྤགས་སར། གསར་ཤུན། ཞུས་ 

ཟེང། རིགས་དཀར་ནག་གཉིས། འཁུངས་དཔེར། 
རྐྱེང་པའི་ཤིང་ཆེར་མ་ཅན། མྐྱེང་པ་དཀར་པོ་ཞྱེས་ 

ཀྱང་བྱ། ཉིན་སྲིབ་གཉིས་ཀའི་མཚམས་མུ་མྐེ།། 

པགས་པ་དྲངལ་མདག་སྩིང་པ་སེར། །མེ་ཏཾག། 

སས་ལ ་ །ང་སྐྱར་ཧྭས་པས་དྲག་ 
ནད་དང ང་མིག་ནད་བམས། ཅད་ 

པཕལ། །ཞེས་པར།དཀར་པོ་ལ་མ་དང་སྡང་པོ་ 

ཆེ། མེ་ཏོག་སེར་ཀྐྱ་ཕྱི་ཕྤགས་དཀར། བྲར་ཤུན 
སེང་ལ་མཐུག ནག་པ་ཕྱི་ླགས་ནག་ལ་ལ་རྲོང་ 

།རེ་མསཾ་རྙི 

ཆུང་མེ་ཏག་སེར་ཁ་ཆེ། སྐབས་འདིརང་དཀར་པ 

༡༣ སྐྱེལ་བདར་ 

དགས། རྐྱེར་ནག་ལ་སྙང་ཆེར་ཨང་ཟེར། རང་ 

བྱང་བས། རྐྱེར་པས་དུག་སེལ་མིག'ལ་ཕན། ། 

གསུངས་པཾ། །སྐྱེར་པའི་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་ི། དེ་ 
ཉིད་ཡས། རྐྱེར་པའི་མེ་ཏཾག་འབྲས་བྲ་འཁྲ་བ་ 
གཅད། །ཅེས་པ། རསྐྱར་པར་དཀར་ནག་ 
གཉཾས་ཡད་པའི་དཀར་པའི་མེ་ཏག་ཁྲག་ཤེར་ 
ལ་ཕན། ནག་པའི་འབྲས་བུ་དམར་ལ་སྐྱར་ 

ཉིང་བསྐ་བས་འཁྲུ་བ་གཅད་དེ། །ཞེཔ་གསུངས། 

སྐྱེར་མེ་འདོད་པ་ འཕེལ་མི་འདོད་པ་དང་། 
` ཧྙེད་པར་མི་བདེ་བ། 

སྙེར་དམང་ རྐྱེས་དམན། 
སྐྱེར་ཤིང ཏཱལཔ། ཏཱལསྲབ་ཁྲ། རྐྱེར་ 

པའི་ཤིང་ཕྔེང་། 

རྙེལ་གྲུར། _ མརྲ་ཀཱ། དངཔ་ཆས་སཌ། 
སྤ་བ། སྐལ་ཆེ་བ། ཨང་སྲེ་ 

་བཞམ་བྗེ་ལེན་བྱེད་པ། ཨཏིགཀྭ། མངྡཾ་ཀྭ། 

སྤེལ་གླ། རྒྱེལ་དང་རམ་ཆྱེལ་བདར། 
ཕར་ཚུང་མྱེལ་བའི་གླ། 

སྐྱེར་བུར།  རྙེལ་ཐུང་བྱེད་པ། ཕེབས་ 
རསྐྱེལ་བྲག་མེ་རིང་བ། ཐག་ 

ཉཾ་བའ་སྙེལ་བ། གཤེགས་རྐེ ལ་ཐྲག་ཉེ་པར་བྱེད 

པའི་མང་ང་།། རྨ] 

ཉལ་བདར་ རྐེལ་གླ་སྟེ། རྱེལ་བཞི་གྲའམ་ 
ངན་པ་དང་། རེལ་མཁན་ 

ཡ་ཕྱན་པའི་དངས་པ། ལག་བཏཌ། ཛངས་རྐྱེཔོ།| 



བསྙལ་དང་། སྐྱལ་ཅེས་པའི་ 

མེང་དང་། གཏར་མ་གླད་ 

སྐྱེལ་བ། གན ད་པ་རསྐྱེལ་བ། མནའ་སྐྱེལ་བ། ཁབ 

སྐྱེལ་བ། བློ་སྐྱེལ་བ། གདན་བྱེལ་བ། གཤེཌ་ 
སྐྱེལ་བྱེད་པ། བསུ་མྐེལ་བྱེད་པ་སྟེ། འགྲུལ་པ་ 

བེགས་ཚུང་འང་དུས་བསུ་བ་དང་། ཕར་འྲག་ 

སྐྱེལ་བ" 

ཛོངས་པ་ཡང་ཟེར་ར།། 

མཉགམག། 

དྭ་བཇེགས་པ་མྱེབ་པའི་རྐྱེལ 

མ་སྟེ། མྐྱེལ་མ་ཞུ་ཟེར་བ་དང་། རྐྱེལ་རོགས་ 

བྱེད་པ་དང།། དམག་དང་བཅམ་པའི་རྐྱེལ་ཟེར། 

བ་རྟ་བྲ།དང་། ྦ ཡག་རྟགས་ལའང '།། 

སྐྱེལ་མ"ཐུཐ་ངེས་ ངེས་པར་རྐྱེལ་ཐུབ་པ། 

སྐྱེལ་མེ' སྐྱེལ་མའི་དམག་མེ ་ལྟ་བུའ། ། 

སྐྱས་ སྐྱེད། རྐྱེ་བ་དང་། འདས་ 
སྒ། མགྲཾན་པའི་ལག་རྟགས་ 

ལྟ་བུ་རསྟེ། ནར་གྱི་ཛྫང་བ། རྐྱེཔ་མ། ཁྱེམ་མ། 

གནང་རམྐྱེས འབྱན་རསྐྱེས། 

སྐྱེས་ཆང་། རྐྱེས་ཆེན། རྐྱེས་ཁུང། རྐྱེས་ལན་ 

ཕོགས་དང་། རང་རྐྱེར། ཉིང་རྐྱེས། སྙན་སྐྱེབ། 

རྔགས་རྐྱེས། ཕོ་རྐྱེམ། མོ་རྐེས་ཕེགས་ཡའང་།། 

དུས་མྐེ ལ་བར་ཟེར། 

སྐྱེལ་མ་ ཨཏི། ལམ་ 

ཕེབས་རསྐྱེས། 

༡༦༤ སྐྱེས་ནག 

སྐེས།ཆེན། ཨིག་ཉེན་ལྟ་བཱ་ཞར་བསྐང་ 
པ། མི་ཆེན་པ། 

ཉྙེས་ཆན་སྐུབ་གནས་ དམ་པའི་རླབ་ཕག་ 

ལྷ་བུ། 

སྨྱེས་སྨྲ་ཅན། ར། ར་མ། 
སྐྱེས་ངེས། ཨདྭཱཧན། ངེས་པར་མྱེ་ 

བའི་དན། 

སྐྱེས་ཆེན།'དམ་པ། རྱེས་བྲ་དམ་པ། 

སྐྱེས་མཆོག་བཞི་ ཧྱྱ་ནག་གི་བླ་མ་མཁས་པ་ 
ཆེན་པོ་བཅི་སྟེ། ཧཔཱཤི། 

ཕྲན་ཝྲང་། ཅེའི་ཀྱང་། ཁུང་ཅི་བཞིའ། | 
སྐྱེས་ཐྦབ་ ཌཱཏཕེད། པརིཛཏཀཿ ཐཱན་ 

ྦ ཅིག་རྐྱེབ་པའི་དན། 
སྤེས"ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ ཉན་ཅིག་རྐེས་པའི་ 

ཤིམ་རབ། 

སྐྱེས་མཐོ། མི་ཕའམ་རིགས་མྤད་བ། 
སྐྱེས་དྲས། བེཾཛནནེ། རསྐྱེས་པའི་དྲས་ 

ཆེད། 

སྐྱེས་བདག། ལྕགས་ཡུག་ལེ་ལཞང་། 
སྐྱེས་ལྡན” ནརཿ མི་ཕྱིའི་མེང་། རྐང་ 

གཉམཔ་པ། 

འབྲམ་ལྔངས་ཀྱི་སྐད་དེ། 
ཤིང་འབྲས་ཀྲེ་ལཱ་ཞྭེས་པའི་ 

ཕྲོང་པོ)  རྙན་ངག་ཧུ་ཆ་ 
སྐྱེས་སྡེང་ 

ཤིང་གསལ། 

མེ་ནག། རྐྱེས་བྲ་ཞག་པ། 
ཕེར་མྐྱ་ཁྱེས་པ་ཆེས་པ་དང་ 

ཁྱིམ་པ་ལྟ་བྲ། 

སྐྱེས་ནབ། 



སྐྱེས་པ་ 

སྐྱེས་པ" བཱ ཛན། མམི ༣ ཆ། མུཏཱནན། 

ཡཾ ཏཾཀ སྐྱེས་པེ། ཀྐྱེ་བ། 

འཕེལ་བ། མུདཡ། ཡང་། ཛཏྭ་རྟེ། གསེར་ 

གྱེ་མིང་དང་། པཱརཏཿྟེ། ཡླིངཱ་ཅན། མེ་ཕོ། 

འཛན་ཕ། ལྔ་རྐྱེས། བརྟུལ་ཕཾད། རྐྱེམ་བུ། 
ཕཾ། རྐྱེས་པ་རྒྱལ། རྐྱེས་པས་མངྲ། ཁུ་བའི་ 

བདག་ཉིད། རསྙཾང་བྱེད་ཡེད་ཅན་རྟམས་མིང་གྲི་ 

རྣམ་གྲངས། ཡང་། རྐྱེ་བ། འཕེལ་བ། འཁྲུའཔ་ 

པ། བཙས་པ་ཟེར་བ་ཕགས་ལའང་ཞཇུག་ག། 
སྐྱེསཔ་དར་མ། རྐྱེས་པ་ན་པཾ་གཞུན་པ། ལོ 

སུམ་ཅུ་ནས་ཉཾ'ཤཱའི'བར། 

སྐེས་ཕ་འྲས་བུ། ཕུང་པ ཉུག་ངརམ་ 'ཛའི་ མེང་ 

སྟེ། འག་མེད། དབང་ 
པ་ཉནས་པ། ཁྱིམ་ཁལ། བཙུན་མདི་ཁལ་བཔོ། 
བུད་མེད་དགའ་བྲལ། རལ་བགུ་ཅན། འཐཁྲིག་ 
མི་ནཱམ། འབྲས་བུ་དབྱང་བ། ཉུག་རམ། བཅས 
པའི ་མ་ནིང་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གྲངཔཾ།། 

སྐྱེ་ས་པའམ།འཕེལ།་བ་ མུདཡ། པྲ ིཏི་༔ 

ཨུཏྤབྲཿ མི་དང་དྲད་འབྲེ་ 
ལ་བྲག་ཕེགསཔ་ཨར་འཕེལ་བ། 

སྐྱེས་པ་རྒུལ། རྐྱེས་པ། མི་ཕཾ། 
སྐྱས'ཕའི།བུ་ཐ་ ཤུཀླ། བང་པེམམ་ 

དཀར་པ། 

སྐྱེས་པའི རྒྱུ་སྐར་ ཛནྣནཱཧ། རྐྱེས་པའི'ཉིན 
མཾ འི་རྒུ་སྐར་ལ་ཟེར། 

༡༧༣" སྐྱིས་བུ་ཅན 

སྐྱེས་པའི་གནས་སྐབས་ལྔ། བྱིས་པ་དང་། 

ྦ གཞན་ཧུྭ་དང་། དངར་མ་ 
དང། དངར་ཨལ་དང་། གན་པོ་སྟེ་ལྔའ། 

ཡང་གནས་རྐབས་བརྱྱད་ཀྱང་ཅི་རྒྱ་ཡཾད་པས། 
ྦ འག་ ཏདུ་གསལ་ལ། ། 

སྤྱེས་ཕས་མཐོ” སླེས་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་ཕཾ། 

སྐྱིས་སྨན།  འབྲུ་བུན་འཇལ་བའི་སྐྱེས་ཀྱི་ 
ཐཱཔ་ཆང་ཟེང། 

སྐྱེས་ཕན་ བུད་མེད་ན་ཆུང་མ། ཡུབཏི། 

སྐྱེས་ཕྲན་ ཡུབཏི། གཞུན་ཉའམ།དར་ 
མ་དང་། དར་ལ་པབ་པ། 

སྐྱེས་བུ པྲར: གང་ཟག སྟཾབམ་ 
ལྡན། མི་མྱིའི་མེང་། 

སྐྱེས་བྱུ"ཀླ་བདད་རྡེ 'རྗེ'། ལེའུ་ནག་པོའམ། 

ཀླ་བདྲད་ཉག་པའི་མིང་། 
སྐྱེས་བྱུ་ཆུང་ངྱ་ ཡམ་རིམ་ནང་ཚན་ཧྱི་མྱེས་ 

བུ་ཆུང་'་ངྱའམ། མི་ཕལ་པ། 

སྐྱེས།བྱུ།ཆེན།པོ། ཡམ་རིམ་ནང་ཚན་གྱི་མྐྱེས་བུ་ 

ཆེན་པ་དང།། ཡང་བངས་ 
ཧྱས་ཀྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལྟ།་བྲུ། 

རྒྱུམ ༦ སྐྱེས་ མཆག པརཿཕ་དལཔ། སངས་མ 

སྐྱེས་ བྱ' ཏུ མཆོཔ། པཿ རོཏི ཞེ། ཆེ སྒྱས་བུ་དམ་ 

པ་སྟི་འཕགར།རེགཔ། 

སྐྱེས་བྱུ་ཅན རྟ་པ། རྟ་ལ་བཅུན་པ། རྟ་ 
དང་བཅས་པའི་སྐེས་བུའ་།། 



སྐྱེས་བུ་མཐྲ 

སྐྱེས་བུ་མཐོ། ཀླ་ཤེང་། ཅཱགབྲོཁ་ 
སྐྱེས་བུ་དམ་ཕ་ སཿ གང་ཟག་མཆག་ཏུ 

གྱང་པ། 

སྐྱེས་བུ'འདུལ།བའི་ཁ་ལོ་སྙར་བ་བླ་ན'་ 
མད་པ་ ྦ ཨཧུབྣཾང་པྲ།3ཿཧཕྱཿཝ་ཧྤཿ 

ཕངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན། 

སྐྱེས་བུ་ནག།་པོ་ མིང་ཅན་ནག་པེ། 
ཀྐྱ་ས་བུ་བྟྨམས་པ། ཕྱག་བཏགས་སུ་བླངས་ 

པའམ། ཁེ་སྨོག་བརྙེད་པར་ 

བླངས་པ། 

སྐྱེས་བུ་ཝཾ' རྐྱེས་པ། 
སྐྱེས་བུ་འབྲེང་ ལམ་ངིམ་ནང་ཚན་སྐྱེས་བྲ་ 

འབྲིང་ངམ། རྐྱེས་བུ་དབུས་ 

_ མ་ཟེར། མྱངམཔར།། 

སྐྱེས་བུ'ཡངས། ཆསྐེས་བུ་བྲམས་ཅད། 

སྐྱེས་བུའ།འཁྲགས་'པ། ཨྷེསཱན། ང་རྒྱལ་ 

དང་རང་བརྟད་བྱེད་པ། 
སྐྱེས་བྱུའི་ངཾས་ པོརཏམ། ཕཾ་རབཔ་ཀྱི་ཚུལ། 

སྐྱེས་བྱའེ་རྟགས་ ཨིའྱཾ་ཨ། པུར ཡེང། 

ཕཾ་རྟགས་མ་རྟགས་ཕགཔ། 
སྐྱ་ས'མ་ ཨ་མ་དང་། གཞའ་ཤིང་གི 

མིང་དྲའང་ཞངག། 
སྨྱས་མ་ཐག' ཁྱེའ་བཙས་མ་ ཐྲག་པ་ལྟ་བྲ། 

སྐེས་མ་ཐྭགཱ་པ'་ བཙས་མ་ཐྲག་པ། ཁ@ྷེ་འབུང་ 

བ། གྱཅིབ་འཐུང་། འཇེབ་ 

༤ 

ཐྲ 
འྭ་ཐུང་། འཁྱད་འཐུང་། འ་མའི་མགྲིན་པ་ཅན་ 

ཏེ་ཤིམ་པ་མལ་འཆའ། 

སྐྱེ་མ་དམན་ ཆུང་མ། བུད་མེད། 

སྐྱེས་རྫོངས།  ཨཏཀ། སྭ་ིང་། པོ་ཞམ། 

སྐྱེས་གྲཏནན། ཕ་གཞུན་དར་མ། 

སྙེས་བཟང་ ཏེན་བཟང་བ། 

སྐྱེས་གདཱགས་ ཛཱཏརྤཔ། གཟུགས། དབྱིབམ། 
སྐྱེ་ཟླ" སྡེག་པའི་ཁྱེམ། ཟླ་བ་བྲ་ 

པ། ཡང་ཕྱ་གུ་སྐྱད་ 

རན་པའི་ཟླ་བ་སྟེ་མྐྱེབ་ཟླ་ 

ཤར་བ། 

སྐྱེས་རཐས་ ཛཱཏྐི ཌྡཱཏཀ། ཚཏེཀ། 

གཏམ་རྐྱད། ཝལ་རྱས། རྣམ་ 

ཐརང། ཐཱ 

སྐྱེས་བཤེས་ ཆང་། 

སྐྱེས་སོ་ ཛཱཏ། ཨང 'ཆེག་སྟེ་རྐྱེ་ 

ཚད་དམ་རྐྱེས་ཕ་ཅག་ཞེས་ 

པ་ལྟ་ཐུ། འདས་ཆེག། 

སྐྱེ་ས། ཧག" སླེས་ཚད་ཐམས་ཅད་དེ། རྫ། 

རབས་ཀྱི་ཕ'དང་མེས་པ་ཡང 

མེམ་ལ་པོགས་པ་རྐྱེས་མེ་ཅོག་ཀྱང་རིམ་པར་ཤི་ 

པྟེ། ད་ལྟ་མེང་གི་ཕྱག་མ་ཙམ་དྲྭ་གླར་ཅེས་པ་ 

ལྟ'བུའེ།| 

སྐྱོ ཤོཀ། ཁེད། དྭ་ཧཱ། ཨུདིཀ། 

མྱ་ངན། སེམས་བྐྱེ་བ། བསུན་པའ་མྱོ་བ། 

༤༧ 



སྐྱེ་འགྱེད 

སྐེ"འགྱེད་ ངལ་ཞིང་དུབ་པ། ཁཇལ་ཐ། 

 བདེ་བ་ཅན་དག་མྱ'འགྱེད་ 
པས། །བཁྱོད་གསུང་ཀྲན་དང་འཚམ་པར་འཇུག། 
སྐྱོ། ངས སེམམ་རྐྱེ་བ། 

སྐྱོ”༼ངོགས་ འཁུག་ལང་ངམ། འཐབ་ 

འཇིངས། སྔར་གྱི་རེད་པ་ 

སླང་ཨང་གླེང'་བ། 

སྐྱོ་སྨོབ ས།  འྲབུཌ་ལང་ངམ། རྫང་འཁན་ 
པ་བང་རསྐབས་ཕུ་ཞྩི་བ་རྣམས་ 

སླང་ཡང་སླང་བ། རཙད་པ་ཞི་བ་སླང་སློང་བ་ 

ཞཱེས་འདུལ་བཞི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ།| 

སྐྱོ་རྫོག་ས།བྱེད་ཝ། འཁུགས་པ་ཉི་བ་སྨར་ 
འཁུགས་པའེ་དེན་ཏེ་དམག་ 
འཁྲུགས་ྟ་ཐྲ། 

ལྟྱོ་ཐང་ ཆཚོད་མ། 

སྐྱོ འདུར། _ ཐུག་པའི་བྱེ་བག་སླ་བའ།། 
ལྷྱེ་པོ་ ཉམ་ཆུང་། རྩེམམ་ཆུང་ 

ཨང་ཟེར། 

སྐྱོ་བ སྐྱེ་ཤས། ཨིད་རྨུགས་དང་། 
ཡིད་མི་དགའ་བཞམ། ཡིད་ 

ལ་དགའ་པ་མེད་པ། སྔར་གྱི་ཚེད་པ་ལྟ་བྲ་ལ་ 
ཕེམས་ཟྐེ་བ་རྐྱེད་པ། 

སྱཾ་བར་གྱུར་ཏོ་ ཨུནཱཱཾབྷབཿ རྫགས་ཆེག། 

ཀླེ བྲན” ཀྐྱེ་བའི་བྲན་ཏེ་མི་ཕེང་དང་ 
གཡག་རིགས། 

.༡༧༩༡) སྐྱེ་མེད 

ཏདཱ། བིཤུན། ཕྲ་མ་དང་། 

ཕྲ་མ་ལ་བཅུག་པ་དང་། 

དབྱེན་གྱི་ཕྲ་མའི་ཆག་དང་། མཐུན་པ་དབྱེ་བརང། 

བྱེད་པདང་། མཛའ་བ་དབབ་བ་དང་། ཕྱེ་བ། 

ཐེ་བར་སྦས་པ་དང་། ཨང་། མིག་གེ་དྲི་མ་དང་། 
མིག་གི་རྔ་མཞམ། མེག་རྐྱག་ལ་འཇུག། ཨང་། 
འྱབར་བའི་ཕྱེ་མ་དང་། ཟས་ཀྱི་སྐྱེ་མ་དང་། 
ཅཙམ་པའི་མྐྱེ་མ་དང་། ཐུག་པ་སླ་པོ་དང་། ལྡེ་ 
གྲུ ལའདང་འཇུག་རྟེ། བླ་གསལ་མཁྲེན་རྒྱན།ལས། 

རྐྱ་མ་ནི་སྐམ་གྱི 'ནང་དྲྭ་ཕྱེ བཏབ་པང་བཤད་པམཔ། 

ཐུག་པའེ་བྱེ་བྲག་ལ་ཡང་འཇུག'རྟེ་ ཡས་ཆོགས 

གསེར་མདག་རྣམ་ཧྱལ་དུ། ཝྡེ་གུ་དང་གྐྱེ་མ་ 

དོན་གཅིག །རྐྱ་མ་གཟར་བྲ་བྱེན་དྲ་བཟླེན་མི་ 
ཧྭཔ་པའ། །ཐུག་པ་ནི་གཟརང་བུ"བཟརླེན་ཞྭས་པའ།། 

ཟན་དྲན་ནི་སར་མོ་ལྔའི་རྗེས་དེད་ཤྭས་པའཞྭ། ¦ 

སྐྱོ 3!" 

ཡྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རཾ།། ཨང་། ཧུབ་བ་ལང 
ཕྱེད་ཀྱི་གླིང་འདས་ནམ་རྐྱ ་མ་ཉེས་པའི་་ཧྱ་མཚོ་ 

དའི་མིང་དྲ། ཏཔན། ཨུཔདཔ། ཁྲེམ་པ། རྐྱ” 

མ་སྔ་བཙན་ཞེས་པ་ཕེགས་ལའང་འཇུག་གྲ། 
སྐྱོ་མ་རྫ་བཅན། རྫར་གྱི་ཚད་པ་སྨར་ཡང་ 

བྲེང་བ། 

སྐྱེམ༡ཅན་ སློ་མ་བྱེད་པ། 
སྤྱི 'མེད་ ཤཱཀ: མིཾརདྫླཀ། མཐྦ་རཾཔ་ 

ཀྱི་གནས། དལ་འཇན་ 

གནས་བཟང་། བདེ་འྲྲགོ། བདེ་ཝྡན། མཐའོ་ 



སྐྱོ་མེད་ཁུ དེ 

རིས་ཧྒྱལ་སྲིད། སྐབས་གནས། སྟེང་གི་འཇིག་ 
ཌྟེན། གྲུབ་པཕའད་གནས། འཆེ་མེད་གནས། ནམ་ 
མཁའི་བྱེམ། སུམ་རེན། སྙ་ཨཾ་གྲང་| སྙ་ཨི་ 

འཇག་ཉེན། ཧ་ཡཨེ་ཡུལ་རྣམས་ཟེང་ར།། 
སྐྱོ་མེད།བྱབ་  སིཿཱཀཿ དབང་ཕྱག་གེ་ 

གཞུའི་མིང་། 

སྐྱོད་མེ་གནས་ སའི་གནས 
ལྟེ་མེད་གུ"ཅན སཾཊཱཀིན། དབང་ཕྱགི་གཞུ་ལྡན 
ཀྐྱོཡཾ་ལུང་ དགའ་རྐྱ་ཟུལ་གསུམ་གྱི་ཡ་ཧྱལ། 

སྙ་པའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་གྲང་གསེབ། 
སློ་ཚ་ མུཏྟཱཀྭ། ཆོད་མ། ྦ 

སྐྱེ'ཚག་ ཐྲ་རངས་ཀྱི་དྭས་ཕུ་མྐྱེ་ཚག་ 

བསེང་མ། ཇུང་།མི་ཆེ་བ། 
ཉྩོ་རས་ཚོ་ཚོགས། 
སྐྱེ་རགས། བྲ་མོའི་རྨྱ་རེགས་ཨ་མས་ 

མེ་ཕན་ཟེར། 

སྐྱོ་ཤས" ཡིད་རྐྱེ། མེམས་རྐྱཾ། ཞིད་ 
བྱང་ཡང་ཟེར་ཏེ། རྔང་ལ་ 

ངེས་འབྱང་དང་རྐྱེ་ཤས་པད་སུད་མྱེས། ཉེས་ 
པ་ལྟ་བྲ། ྒ 
སྤྱོ་སང'ལ'བས་ པེམས་ངལ་ཕེལ་པར་བྱེད 

པར་ཕེབས་པ། 
སྐྱོ་སངས་ ཡད་རྨུགས་བཕེལ། རྐྱེ་ཤམ་ 

མངས་པ། 

སྐྱོ་སངས་ཉེད། རྐྱ་ཤྭས་མེད་པ། 

སྐྱོགས 

= 
སྐེ་སངས་མ་ ཀུརཀཾ། ཀུརའི་མིང་། 

ཀྐྱ་སངས་ཆེག། ཧེད་གཏམ། 
སྐྱོ་བསང་ རྐྱེ ཤབ ཕེལ བའམ། ཕེམཔ་ 

རྨུགས་ཕེལ་བ། 

ཉྟེ་བསངས་པ་ ཕེམས་ངལ་དག།་པའམ། རྐྱ 

ཤས་ཕེལ་བཞི་ཞདས་ཟིན་ 
ཆེག། 

སྐྱོ་བསད་  ཀྱ་ངེ་ལའང་འཇུག། 
སྐྱོ་སིང། བྷེ ཤས་ཅན་ནམ། ཡེད་རྩུཌ་ 

བཅཞིན་པ་ལྟ་བྲུ། 

སྐྱོག" བྲེས་པབའམ། འཇལ་བ། 

ཡུམ་རླུང་བ། གྲུབང་པ་དང་། 

བྱེལ་དའེ་མེང་། 

སྐྱོག་ནབ།  ལྕགས་ཀྱི་ཐུར་མ། 
_ རྟགས་ གཟང་བུའམ། ཆུ་མགས་ 

བཅུ་བྱེད་ཆུ་སྐྱགས། ཇ་རྐྱཌ 

མེ་སྐྱོགས། ཁུ་སྐྱེགས། ཞྭལ'རྐྱེགས་ཏེ། ཚ་དང་ 
སྩུམ་སོགང་ཀྱི་ཕཾག་འཇལ་ཟངས་རྐྱོགས། ལྕགས་ 
ཕྐྱགས། དངུལ་རྐྱགས། གསེང་རྐྱགས་བཀགས་ 

དང་། རྟ་ཁ་བརྒྱར་བྱེད་སྲབ་ཀྐྱཌ། མཐུར་བྲག་ 
དང་། མྐྱོག་པར་བྱས་ཤཱིག་ལྟ་བྲའི་སྐུལ་ཆེག་དང་། 
ཐབས་ཚུལ་ལའང་འཇུག་རྟེ། སྙན་ངག་མེ་ལང 

ལས སྣཆེགས་རྐྱགས་བཧྱས་འཇིག་རྟེན་འཇུག། 
ཞེས གསུངས། ཡང་, རྟ་ཡེཾ་རྐྱགས་ལའང་ཟེར། 

སས སས 4444 



སྐྱེགས་ཆུས་སྐམ ནས 

སྟེགས ཆུས་སྐམ་ནུ་ས། སྐྱག་ཐུམ་གྱིས་བཅས་ 
པའི་ཆུས་སྐམ་ནམ་ཞྱེས་པའེ། 

སྐྱོགས'ལྟ།འབུ' སྨག་པའི་བྲ་མོ། 
སྐྱོབ་ས'པ་ མགྲིན་པ་མྨོགས་པ་དང་། 

སྐྱོན་འདེགས་པ་ལནང་། 
ྦ དམ ཏཨཏི། 

སྐཔས་མེད་ མྐོགས་ཟཀླགས་མེད་པ། 

དྲང་པཾ། ནཾབྤརྐཱ། 
སྐྱོགས་ར་ ཕོག་རས་ཡུ་བ། 

སྐྱོང། ཛྫི་བོས་བྲ་ཚ་ནོང་ཝུག་སོཌ་ 

ཡ་འཚོ་པར་སྐྱེང་བ་སོགས། 
སྐྱོངདུ་འཇུག་ པཱལ།ཏི། གཡོརྐོང་ཤེད་པ། 
སྐྱོང་ལྡན་མ་ འདི བའི་ས་མོ་མིང་དྲ་ཞེས 

ཕམ་སྩམ། 

སྐྱེང་ནུལ། ཉེལ་བ། འདག་ཞུལ་བྱེད་པ། 

སྐྱོང་བ་ པརུཿ པྲྭ། ཨབདཏ། བུཛ། 
པལ: ཨབཔནྨ། ཞྲེས་པ་ 

རྣམས་དང་། པཱ། རཀྲ། པཱྭལན། ཕན་པར་བྱ་ 

བཞམ། བསུང་བའེ་དན་ཏེ། དྲིན་བཟང་པོས་སྐོང 
བ། ཐབས་ཀྱཾས་མྱོང་བ། ཆེས་བཅཞྙིན་དྲ་སྐྱོང་བ། 

རྒྱལ་ཕྲིད་སྐྱོང་བ། འཇིཾག་རྟེན་ཀྐྱེང་བ་བཞེ་ཟེར་ 
བ་སེགས་ལྟ་བུ་དང་། བརླང་། བརངས། རྐྱོངས་ 

ཤིག་ཅེས་པདི་ཐེད་ཆིག་། ་ 
སྐྱོང་ྱད་།  ཧཱཀཿ རོ་ཧ། གྲོ་ཏནྡ། པཱལཀ། 

ཀི ལྕེ་ཞག་པཾའི་མེང།། 

༡༧༠ སྐྱོན་ཅན 

ཀུམ་དྲུ་ཇ། 
ཨ་མ། ཡུམ། རྐྱེད་མ། 
རའི་ཧ་མོ་བཏན་མ་ལའང་།། 

སྐྱོང་མ། 

པལྟརཾ། པཱལཡཿ རྱོང་བ་ 
རྐུལ་ཆིག །ཕན་དང་བདེ་ 
བང་རྐྱེངས་ཤིག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ནརྦཏཾ། ནིརྦཾན། མཚཱི། པཱན 

ཁྲས། ཞཱེཔ་དང་། ཀཏབླ། 

ལརས་པ་ལ་ཕགས་གཡ་རྒུལ་བྱེད་པ། 

སྐྱོད་པ་ བུན ཧཡ་སྱད། ཙང 

བསྐྱོད་པ། གཡཾ་བ། འགྲུལ་ 
བ། ཆུང་གིས་ཡལ་ག་མྱད་པའི་མེ་ཏོག་རླུཡ་སླལ་ 

ཐྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 
ཱོ ༤ སཔ 

སྱེད་ཕར་བྱད་ ཉལ 

སྐྱེད"བྱེད་ རཧབ། ཙ༡ལ། གྲ་རྐྱའི་མིང་] 

སྐྱེན” དཿ ཨཱཔིལཿ གཡུང་། 

ཉིས་པ། 

སྐྱེན་སྐྱ། དོཊ ཏཔཱད། སྡིག་པ་མྱེ་ཐ། 

སྐྱོན་སྐྱེ་བ།  ཨཉྭབནྡཿ: སྡིག་པ་རྗེས་སུ་ 
རྐྱ་པ 

སྐྱེན་ངག་ ཀདྱཾ། ཆི་ག་ུབ་སྨྲ་བར་ཟེར། 

སྐྱོན་ཅན ཀཱཡེཏཱ། དྱབྱཌཿ ཧྭཧུཿ 
ནངས་པ། ངེས་བྲཟུང་། 

སྔམ་འཆིང་། ཁྲེམས་གཅད་ཡུལ། མང་བ་མེད། 

ཅེས་པ་རྣམས་ཟེར་ར། | 



སྐྱོན་གཅིག་མཐྲ ང་བ 

སྐྱོན་གཅིག་མཐོང་བ་ ད།ཏེ་ཀྲད་བ། 

སྤྱོན་བཅོ་བརྒྱད་ མི་རྫུག་པ། མགཾ་ཟླ་ངན་པ། 
དཔལ་བ་ཅུང་བ། མག་ 

པེང་སྐུ། མིག་ཕེང་བ། རྨཾན་མཚམས་མ་ 

འབྱང་བ། སྣ་ལེབ་པ། ཕཾ་ལྟ་བ། དིག་པ། མེག་ 

ཟུམ་པ། མཾག་ཆུང་བ། སླུང་བ། ལྟ་བོ་ཆེ་བ། 
དཔྲར་པ་རྗེ་ངར་ཐུང་བ། སླུ་ཆཿན། ཀར་ལག་མི་ 
མཉམ་པ། ཆིེགས་ཕྤམ་པ། ཁ་ལུས་ལ་དྲི་མེ་6ྭེམ་ 

པ་ཡོད་པ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་དེ། 

སྐྱོན་ཆགས་ན་ མྱོན་ཡད་ན། ཞེས་པ་དམིགས་ 
ྦ ཀྱིཔ་དཀར་བའེ'དན། 

སྐྱོན་བརྗད་ཕ་ སྨད་པའི་ཆེག བརྱྱད་བཀག་ 
ཀྱང་ཟར་རཾ། | ྫ 
སྐྱོན་ཐག་ཆོད་ན། ཉ པ་པ་ཆད་པས་བཅད་པན 

དན། 
སྐྱོན་དུ་བཀྲང་བ། རསྐྱེན་དྲ་ཅི་བ། 
སྐྱོན་ནས་བརྗེད་པ་ ཉེས་དམིགས་ནས་བརྗེད་ 
པ། སྨད་པར་སྨས་པ་ཕེགས། 

སྐྱོན་ནས་སྨྲཿབ་ །མནཝྲདཿ གཉན་བྱི་ཟྐྱན་ 
ནས་མྨ་བ། རྐྱོན་ལབ་པ། 

སྩྱོན་གནད་མེད་པ་ རྐྱོན་མེད་པ། 
སྐྱོན་པ" བརྐྱོན་པ། ཉྭན་པ། 

ཀྐྱོན་པ་ལྟ་བྲ་དང་། གསལ་ 
ཤིང་ལ་མྱེཾན་པ་རྟེ། གཾ་ཏ་མ་གསལ་ཤིང་ཡ་རྐྱོན' 
ན་ཐཱེས་བ་ལྟ་བྲ།དང་| ཨང་། རྒྱབ་པའེ་ྭ"ཆིག་ 

ཏ་ལ་ 

༡༩° 
སྐྱོན་ཡེན་ལ་ རྨངས་པའི་བུ ན་པོ 

ལའང་འཇུག་གོ །རྒ་མྱོན་ལྟ་བྲ། 
སྐྱོམ་ མཚན་མོ། 
སྐྱོན་བྱེད་ གཏྲ་རེ་ཀ། གནད་པ་བྱེད་ 

མཁན། 
སྐོ་ཆེ་རྫོ་ ཀྲ ྣྩྒ་ 

_ ཆི ཞཡོད་པད་ཏོག་པ། 
སྐྱོན་མེད་པ ཀྐྱེན་མེད་པར་བཏུགས་པའམ 

བསྡད་པ། 

སྤོན་མེད་ཐཿ ` ཨད ཧི་ཏ་མཡཾ། ཟུས 
ྦ ཉིས་མེད། རྣམ་དག 

དྲི་བྲཝ། 

སྐྱོན་མེད་པ།ལ་བཀེད་པ། འདུལ་བའ་ཉེ ས། 

བྱས་ཀྱི་སྐབས་སུ། མཐྲོང་ 

ལམ་ལ་བཀོད་པ་སྟེ། མཐང་ལམ་ཐབ་ན་ངན་ 

བཔང་དང་ངེགས་མཐུན་གྱི་སྲིད་པ་བརྒྱད་པ་ཡེན་ 

པ་མགས་ཀྱི་སྐྱེན་ཟད་པའི་ཕྱིར་ར་ཉེས། བླ'་ལྡན 

དགའ་སྐྱེད་བྲ་གསུངས། 
སྐྱོན་ཆེག།  གཉན་སླ་ཆེག 
སྐྱོན་མཚན་གཏོག' མཚན་བཟླགས་པ། 
སྐྱོན་འཇིན" རྐྱན་བླ་ཡིས་འཇིན་པ། 
སྐྱེན ་ཡན་ ལ་རངས ་པའི་ཏུན་ པོ་ དེ་ཡང་ 

དད ་ ཡུལ་རྡིག་བྱེང་ན་དམག་དབེན 
གྱི'བུ་ཞཾར"'ཞཱེཕ་བྱ་བ་ཤིན་ཏྲ་ཕྱག་པ་ཉིག་ཡད་ 

པ་ཁྱིམ་སྤང་ནས་རབ་ཏྲྭ་བྱང'རྟེ། འཕགས་པ་ར་ 
° 



༤༨༣༣༨༧༨༡༣༧༧༤༡༧༠༩༢༣༤ཐཊ༠༥༩༧༥༢༢༢༤༢མ:-:-:ལ༩༩༣༠༠༥ 

༩༠-༩༡༡༩༥༥༦༡༧༡༠༧)༡༩༩༠༣༩༩༦༨ ༢༧༨༩ ༢=>ལ ༤ “༨༨༥༧ ༡༧༢༩ "༡ཁ༩ར6༠རམ་མ༡)) ད་ར |` : 

ོ 2 ། 

སྐྱེན་ཤེས 

བྱུལ་ཧྱི་པ་གདམས་ཇག་འབོགས་པས་ཀློ ག་པ་ཐོམ 

_བསམ་དང་། སྤེང་བ་བསམ་གཏན་ཡ་ཤིན་ཏུ་ 
བཅོན་པར་བྱས་པརང་རང་པོར་མ་ཐོགས་པར་དྲབ་ 

འཙོམ་ཏཐ་སྟེ། རིག་པ་དང་གྲལ་བར་སླ་བ་དང་། 

སྟན་པས་ཀྱང་གནས་མལ་འབོགས་པ་རྟམས་ཀྱི་ 

མཆོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ན། ཆེ་ རབཔ་རྫེན་མའི་ 
འཁེན་ཡད་པའི་དགེ་སློང་མཛའ་བོ་དང་ས་ཡབ་ 

ཀྐྱེས་གཉིས་ཀྱིས་གྱད་བུ་ཞོར་གྱིས་དགེ་སྨོང་མ་ 
མཛའ་མོ་ལ་མི་ཚངས་པར་ཕྱེད་པས་ཕམ་པ། 

བྱང་ངོ་ཞེཕ་གཞུ་མེད་པར་སླང་བ་བཏབ། ཅབ་ 

བགས་འབྲེལ་པ་ཉི་མའི་འད་ཆེང་དྲ་གསུངས་མ།། 

སྟོན་ཤེས་ མཁས་པ། ཀུན་རིག །ཀུན་ 

ཤེས། ཀུན་གྱིམ་བཀྲར་བ་ 

རྣམས་ཟེར། 

སྐྱོན་ཤེ་ས་ཝ། སྨན་པ། ཨེམ་ཆེ། བེཏཱ། 
སྩོན'སེལ་ ཊི་ཊཱི། ཐླཾན་གསམ་བདི་ 

བྱེད་ཆེག། 

སྤོན་གསལ་ཐ། བཱནྙད།ེཿ ཉི ར་སྐྱོན་མངཾན་པ། 

སྤྱོབ ཏཱ ། ཐྲར་པར་བྱེད་པ། 
སྐོབ་གཅག་ ཨ་རུ་ར་གསེརང་མདག། 

སྐྱོབ་ཕ།  ཧཱཌ། པྭཱཏི། རཀཀ། 
འཇེགས་པ་ལས་རྐོབ་པར་ 

བྱེད་པ་པཾ་སྟེ། བརསྐྱབ་བྱ་སྐྱབ་བྱེད་བསྐབ་ཕར་ 

བྱ། །བསྐབས་པར་བྱས་དང་རྐྱབས་ཤིག་དང་།། 

ཞེབ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། ནད་ལས་མྐྱཾབ་པ་ལྟ།བྲ། 

༡93 སྐྱེར་ 

རྐྱཔཔ་ཕྱྱིན་པ། གང་ཉིག་གང་ལ་རསྐྲབས་འཆོལ་ 

བ་དེ་ལྭ་མབས་མྱིན་པ་དེ་ནི་རྱོབ་བཞམ། རློབ་ 
པ་པཾ་དེན། 
སྐྱོབ་ཆོན' སྐྱབ་པ་པ། 

སྐྱོབ་བྲེད། ཏྱི་ལྕེ་དཀར་པཾ། 
སྩོབས་ སྲེག་སྐྱབས་ཤིག་ཅེས་པ་ 

ལྟ་བུ་སྤུལ་རྱིག། 
སྐྱོབས།པ།'འགྲོ'འདུལ་ ཕངས་རཧྒྱས་མཚན། 

སྐྱེབས་བྱེད' ཏཨརཱཏུ། ཏབྷཱཨཱ་ བསླབད། 

རྐྱབས་པར་བྱེད་པའི་བྱེད་ 
ཆེག། 

སྐྱེབས་ཤིག་ ནད་ལམ་བྲར་པར་མཇཛོད་ཅེག 

ཅེཔ་པ་ལྟ'་བུ། ཨང་འཇིགས་ 

པ་ཡས་རླེབས་ཤིག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

སྐུལ་ཆེག། 
རྙཾམ་ཕ་ བརམ། བརྐྱཾམས། རྐྱེམས། 

སྣད་བཤལ་བཤལ་སྐྱད་པའི་ 
མིང་། ཇ་བཟུབས་མ་སྱོམ་སྐྱོམ་ཞུ་བ་ལྟ་བྲ། 

. མཚེ སྐྱོམ་པ་ལྟ་བྲུ། 

སྙམ་བུ ' ཐུག་པ་སྐ་པོ་དང་གར་པོ་ལའང་ ་། 

སྐྱམས་ ལུཌརི། སྐམ་པའི་སྐུལ་ཆེག། 

ཀྐྱེམས་པར་བྱས་ཤིག་ལྟ་བྲ། 
སྱེར་ བྲས། ཁྱར། ཆུ་སྐྱར། 

ཆིག་སྐྱོར། ཤངས་མྱཾར། 
འཁག་པའམ་གཉེར་བ། 



~~ 
ཅ རརཾ་སྐྱེར 

ལམ་པ 

ཇེ 

'སྩོར།  མྭ་རཱུཧཾ། ཡང་ཡང་། 
སླྨང་ཡང། ཡང་རྐྱང། 

ཞེས་གཟུགས་རྫགས་དང་ཁ་ 
ཏཾན་ཡཨང་ཨང་མྱོར་བ་ལྟ་བྲ། 
སྤྱོར་འག་  ཀྐྱང་དྲྭ་རྒྱུགས་འགེ་འཛུགས། 
སྐྱོར་བ། དཔེེ་ཆ་ཕོགས་བློ་ངག་ནས་ 

ཀྐྱེར་བ་དང་། སློམ་དང་ 

སྐྱེར 

༢༧ ༠༽ 
།ཡོམཿིཔངབཱ། ཌི་བདྭཱཾ 

ཡལ་བཔ་རྐྱར།བ་དང་། ཡང་ལོགས་མུ འཁྱོག་ 
ཀག་པཾ དང་། ཀྱོག་པར་བྱེད་པ། 

འབྱེལ་འགྲོ་བ་ལ་རྐྱང་བ། 

པའམ། 

ཆང་གིས་བཟི་བ་ 

བཾགས་གཉན་གྱིསརྐྱོར་བ་ཕོགས་ལདང་། 
སྐྱོར་འབྱན་ ཏཀྱོག་པ་དང་། 

ཡམ། གྱ་གྱ་ཅན་ནམ། གཡོ” 

རྒྱ་ཅ་ལ་ 

རྒྱ་ཅན་ཏེ། ཕྱོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏེ་མྱར་ 
འབྱིན་བསླ་ཕེམས་ཕམ། ཞཱེས་པ་ལྟར་ང| 

སྐྱོར་སྦྱངས་ ཡང་རྐྱར་རྒུགས་མྱང་བ། 
དཔེ་ཆྭ་བླ་ལ་ཟིན་ཏེ་རྐྱ་ར་ 
སྱྱངས་མཛད་ཅེས་པ་ལྟ་བྲུ། 

སྐྱོར་མ་ལུང"་ ཧཉ་ཕ་དང་ཉེ་བའི་ལུང་པ་ 

ཉིག་གི་མེང་, 
༢༨༧ཞ མེ 

སྐྱོར་ཆེག། སྙང་བ། 

སྐྱོལ་ སྦྲབན། གནས་སུ་བརྐྱལ་ 
བཞི་ཀྐུལ་ཆིག་དང་། སླད་ 

པ་ཕཾགས་སླིཾམ་པའི་དན་ཡནང་། 

༩༩4༨ སྐྱེས་ 

སྐྱོལ་བ།  ལྷན་དང་འཕྲིན་ཡིག་ཕོགས་ 
གཉན་ལ་མྐྱེལ་བ། 

སྐྱེལ་ཅེག།  བརྙལ་བཞམ་རྐྱེལ་བའི"།ཞུལ་ 
བརྡ། 

སྐྱེས" ཀྐྱེབ་ཤིག་ལྟ་བུ་ལའའང་། 
སྐྱོས་པ" པཾ། ཉམས་པ་དང་། རྒྱད 

པའི་མྲིང་། 

སྐྱོས་མ ཀྐྱེས་དང་། ལག་རྟགས། 
མཐགན་པོའི་འབབ། 

སྐྱོས་ཤིག།  བཏྐལ་པའི་རྐལ་ཆེག །པྲོར་ 
ཅིག།ལྟ་བུན། ཟི 

སྐྲ་ ཛཊ། པཱལ། ཀེཤ། ཤཾརོ 
རཧ༔ ཨྲཔ ་དྲབ་སླ་ 

མགོཔའི་སླ། མིང་ནི། ཀུནྟ། དབུ་སྐྱེས། 
མག་རྐྱེབ། མགར་ཉལ། ཅ་ཏོ། བསགས་ 
གཅད། སླ་ཆེགས། སླར་མྐྱེད། བྱེད་པ་ཅན། 
མགོ སླུ། ཕྱི བ།སྐྱེས། གཙུག'་ཕུད། རལ་པ། 
ཕྲེང་ཚུགས། མེ་ཏག་ཅན། འཁྱིལ་བ། དེོ་ 
ཀིར། ཟུར།2ྱད། རལ་པའི་གདེངཔ། ཐཾ 

ཅག། དབབུ་ལོ། ལྕང་ལེ་རྟམས་ཟེར་ར།། | 

སྐྲ་དཀར་ རལེ་ཏ༔ མགོའི་རླ'དཀར། 
སྐྲ་དཀར་ཅན དབི་མོང་གི།མྲིང '་དང་། 

རན་མ་ལའང་། 
སྐྲ་ཀྐང་གཅིག་ སླ་ཉག་གཅིཀ། 
ནུས 

བྷ 

རཱ ཿ 



པ་པ \་ བཆ༧་༡༡་ཆ་༣་ཁཁཁས་༡ིཁྱ་ཁ ཀར་ེཿ 

སླ་སླ་ཱེ་ཅན་ 

སྐྲཅན' 

སྤོས པཱ་ཡའི་ཤིང་། 

སྐ་ཅན་གནས་ 

སྐྲ་ཅན'མ་ 

° རལ་པ། 

བྡ་རིང་སྟཾ། བླ་དྐ་ཕྱེད་རྫོ། 

ཕྱེད་ལ་ཟེར། 

སུཚྭཱཾ། སླ་འདྲེག་མཁན་ནམ་ 

སླ་སྙམ་མཁན། 
སླ་བྲེག་བྱེད་ཀྱེ་ཁྲི། 
ཊྲ ཐི ཟླ་མ་ཉེར་ 
པར་བཞུག་པ་དང་ཁྱབ་འཇུག། 
ཀེཔར། བཀྲལ། ཀེཤར། 

ཨངྷི། ཀེཤང། 

འབྲ་ཕྲ་མེ་ལནང་། 

ལྦྲསར། བུད་མེད་ཀྱི མལ་ 

གནས། 
ཨུ་མ་དང་ཤིང་རྐུན་མའི་ 

མེ་ཏྭག་དང་སྲིན་འབྲ་ཞིག་ 

སྐྭ་ཅན'མེ་ཏོག་ 
སྐ་ཅན'གསོད་ 
སྐ”བཅེངས་ 

སྐྭབ་བཅིངས་པ། 

སྐྲ་བ།ཉི་ས་པ་ 

སླྭཿབརྟན་ 

གི་མེང་། 

བ་ཀྭ་ལ་ཨི་མྲིང།་། 

ཀེཤབཿ ཁྱབ་འཇུག་གི་མིང་། 
ཀེཤབྣཤཾ། སླ་ཕྱི་བོར་བཅིངམ 

པ། 

བེཌིཿ ཛྲཌ། སླ་བཅིངས་ 

པའི་འདམ་ཆིག། 
སྐར་མ་དྲྭ་བ་མཇུག་རཾང་། 

མཇུག་ཕད་ཅན། 

སླ་ཚབ་དང་། བཅོས་པའི་སླ། 

སླ་བཛྫས་ལ་ཟེར། 

བླ་བྱི་བ་ 

སྐ་འཐུག་ བླ་ཚོགས་མཐུག་པོ། 

སྐུ” མདུ ད' སླ་བཅིངས་པའམ་འཇེངས་པ། 

སྐྲ དག་ཕཔ་  སླའི་མདག་ལེགས་པའམ་ 
གཅང་མ། 

སྐ་འདབ། སླའི་ཟེ། 

སྐུ་འདཔ་འདར་ སླ་ཟེ་གཞས་པ། 

སྐ་འདབ།་བག་རར། པླ་གཡམ་པ་ཐམ། 

སྐྲ་བཏུས་ སླ་ལ་འཐུད་པ། 
སྐྲ་འདྲ་_ དེཾ་སྨན ཏེ། སྟང་ཟིལ་ཐྱེས' 

པའ་མེང་། རྡོ་བང་བ་དང་། 

སྟད་ཆེ་རོག་པ ཡང་ཟེར། ཨང་སླ་བརྫུས' 
ལའང་།། 

སྐྲ་འདྲེག་  ཀཅོནིཡ: སླ་བྲེགས་པ། 
སྐ་འདྲེས་མ། ཉ་མོ་ཨུ་མ་དང་། 

ཉྭའི་སྣད་འཆོང་མ། 

སྒྲ་གནས་ དཿཔི། བད་མེད་ཀྱི་གནས། 
སྐུ་ཡུངས་ པཱལཔ8: ཀཿཙཧཔྟཿ: 

སྐ'འཕྱི་མས། རལ་པ་ལེགས་པའམ། 

སླ་ལེགས་པ། 

སྐྲ་འབལ་ སླ་བཕེ་བའམ། མྱ་ཁན་ 

གྱིས་སླ་ཟེང་བའམ་སླ་གཟེང 

བའི་དོན། སླ་བཏོག་པ། 
_སྐ་འབལ།་བ་ སླ་བཏག་པ། སླ་བཞར་བ། 

སྐྭཏྱི་བ་  སླ་བད་པཞམ་སླ་མེད་པར་ 
འགྱང་བ། 



སྐྲ་བྲེགས་ = སླ་ལི་བ་ 

སྐྲ་བྲེགས་ མུཚཾ་ཏཾ། སླ"བཅད་པ། སྐྲ'ཟིངས་ ང་ཧལ་ཆེ་པ། ཿ 

སྐྲ་བྲགས་པ་ བླ་བཞུ་ར'བ། སྐ”ཟེང་ ང་རྒལ་ཅན། 

སྐྲ་ཌྤད་ སླ་འཆིང་བའམ་ཐུང་བཞི་དན། སྐ་པཟེངས་ སླ་ཡར་ཟིང་བ། 

སྐྲ་མེད" མུཉྷ ག་ལྲར། སྱིབྤེར། སྐྲ་བཟང་ ཀེ ཤབཿ ལྲ། སྤོས་པཱ་ལའི་ 

སྐྲ་མེད་མགོ” ཌྡཏི་དང་། སླ་མེད་མགོ་རེལ། ྦ ཤིང་དང་། བུད་མེད་ 

སྐུ'ཅཾལ་ སླ་ཚབ། ¡ མཇེབ་མ། བཱ 

སྐྲ'རྩ་ ྦ ཛཊ། སླའི་རྩ་བ། སླ་བཟང་མ གཞེད་མྱིན་མའེ གཅོམོ། 

སྐྲ་རྩ་སམང་  བླགཟེང་བ། སླ བཟང་ཟེལ་པ་ པདྲ་ཏའི་མིང་། 
སྐུ'་ཚབ་ བཅས་པའི་མྨ། ྦ སླའི་ཁྱན་ནམ ཡྲིས་པ ༡ལྨ་མ། ཝཕལ་ཡྤ°། 

སྐྲ་རུགས་ ཀཤངི། སྐའི'ངཾ་བོ། གླ་ཕན་ཚུན་བྱེ་བའེ་ལམ་སྟེ་ 

( ་ ཀྣགྲལམིྲིཾ་ོཔ 
སྐ་ཆམ། བླང ཚུགས། སླ་ལན་བྲང་ སླའ་ཉུལ་པ་ ཀེཤརྡཛ། ལྡུམ་པོ། ཆོད" ༣) ་ 

བཅསཔ།པའམ། སླ་གཙུག་ མའི་ཚལ་ཉྱིང་། ` 

ཕུད་དུ་བབས་པ། སྐའི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་ཕྱི་  སྐའི་ཕུང་པེ་ ཀེཤ3། སླ་ཆོགས། 

གཙུག་ཏུ་བཅིངས་པ་འདི་ལ་ཐེར་ཚུགས་ཏང་ མཱའི་ཕེང་བ། དུ་པ། 
ཟེར་ཉེཔ་གསུངཔ། ཚོ སྐའི་བྱིདོར་ སཕཾ་མང་དང་། སླ་ཤད་དམ་ 

སྐ་མཆམམ ཕིམྙཏ། སླ་མཚམས་ནས་ ྦ རྒྱག་ཤད། 

མྲྲིན་པའི་བར་དྭ་ཝེསལ་པ་ སཱའི་ཙེ་མོ་མཐའ་ པཱལཱཝཀཾཊི། ཤེ་ཆས། 
ལྟ་བུ་དང་། ཨརང་སླ་གཡས་གཞན་དྲ་ཕྱེ་བའི་ སླའི'ཚེའམ་མཇུག། 

ཤི ཟམ ྦ སྐྲའི ཝ་བ་ཅན། སླའི་གས་ཅན། 
སྐྲ'་རྫེས་ སླ་ཡང་གཏེག་པའམ། སྐའི་ཚོགས། ཀེཤིཀ། སླའི་ཆོགས་མཐུག་ 

ཀེ་ཀེ་ར་བྱས་པའི་དོན་ཏེ་ པ རྟ་བྲུ། 

གྲུག་པཾ་མ"ཡིན་པའ། ། སྐུཡེ་བསིལ་ཡབ། ང་ཡབ། 

ཀླ་ཞགས བུད་མེད་ཀྱི་སླ། སྐྲ'ལེ་བ' བརྦརི། སླའི་རྣམ་འགབྱང་ 

°; 
སྨ་བཞྐརང སོ་གཉེར་བཞས་བྲིགས་པ། ཏེ་སུ་ལུ་མག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 



སླལོ་ 

སྐྲ་ལོ བུད་མེད་ཀྱི་སླ། 
སྐ་འགྲམ་ ཀེཤེཀཿ སླ་ལེགས་པ། 
སླ ད་ ༤ བརྟང་པོ། བོ་མང་དང་། 

སླའི་ཉག་མ་དང་། རྒྱུག་ཤད། 
སླད'ཤད་ཕྱིགས་དང་རྔ་མ་ལྟ་བུ་ལའའང་། 

༡ ཤད་པ་ ༣ འང་ཞང་ཤད་ལདི་དེན། 
སྐ་ཤད་འཇིངས་ ཀེཤྭེརཀ། ཟྒྱ་མ་ཡ་ཕོགས 

. པའི་དཔའེ་མེང་ལྷསང་། 

སྐ་ཤད་འཇིངས་པ སླ་ཕན་ཚུན་འཆོལ་བའི་ད་ན 
སྐ་གཤེར་བ་ བླ་ཟེ་དའམ། སླ་རྡུབ་པོ། 

སྐ”༡ས༨”' པསྟངཊཱཾ། སཾ་ནང་། རའ 

བུ བྱི་དོར། རྒྱུག་ཤད། 
བླ་སལབུ་ སླ་ཐར་ཐེར། 
སླ་སེང།སེང་ སླ་ཟིང་ཟིང་། 

སྐ་ལྷས' བེཊིཿ སླ་སྙང་མ་རྙམ་པ། 
སྐྲ་ལྷས་པ། ལཡན་བུའི་མིང།། ཡན་ཚང་ཡང་ཟེརང། 

སྐྲབ རེཏྱཾ། ཤདྐྟ༔ འཇིགས་པ། 

སྐྲབ།སྐྲབ།།  མབགས་པ། སྲ་བ། 
རྨཔ།ཅིང་ཧ་ལས་པ་ ཐྱེད་ཅིང་ཨ་མཚན་དྲ 

བྱས་པ། 

སྐབ།དངངས་ ཐཡེ། ཤཀ། དས། རྫངས་ 

སླུག། ཞཱེད་ནས་རྔངས་སྨག 
ལངས་པ། 

གླྭ་བུང་དྲུ་འཇིགས་པའམ། 
ཞེད་པའི་མིང་། 

སྐག།པ་ 

སླྤངས་ཤར་ 

སྐག'པར་བྱེད་པ། འཇིགས་ཤིང་དངངས་པར་ 

བྱེད་པའཞོ། ། 

སྐབ།བྱེད་ བྱ་ར། འཇེགས་སུ་རང་བ། 
སྐཔ།ཤྱེད་མ་ ཉི་མའི་བཙུན་མོའམ་ཆུང་མ། 

སྐྲང་བ སྤས་པ། འབོས་པའང་ཟེར། 

སླང་ཕཾང་བའམ། མག་ཕུས་ 
ཡེ་ཤྲ་ཐུར དྭ་རྡེ་འམ་དབྱག་པ་ཕེགས་ཕཾག་ནས་ 

སྐ༨ལ་པ་ལྟ་བྲ། 

སྐང་འབྱར་ ཤཕ། སླང་ནས་འབུརང་དུ་ 

དེད་པ། 
ཏ ངས སྤེས་པ། 

ཀྤངས་ཀྱི་རྤྱང་ཀེ། སྨན་ཐར་ཧ། 
རྙངས་འཇམས་ ཤཐྭཐཾ་ཤཾ། སླངས་པོ་འཇམམ 

པ། 
ཇཱངས་འཇོམས་བགེགས་འདྲུའ། མེང་ཅན་ 

ནད་སེ་ཕེར་བོ་དང་ 
ཤག་བ་གིས་ཕྲེད། 

སྐངས་པ་  ཤོཐྲཿ རྟག་འབུང་དང་། 
སླངས་འབྲང་ཕྲོན་དའམ་སྦེས 
པའེ་མིང་། 

སྐངས་འབུར། སླངས་ཤེང་འབྲང་བྲན་པ། 
སྐངས་འབུར།༩ཇེམས་ བ་མྤ་ཤིང་གི་མིང་། 
སྐངས་ཆཚང་མི་ཤིག་ རླངས་ཀྱི་ཁ་དང་མགོར 

མ་བྱག་པ། 

སྐངས་ཤར་ སླངས་པ་ཆེན་པོར་གྱརང་པ། 



བླན་ 

སླན། ཀཿ ཉྙེན་སྐན། སྐན་ནད་ 

རྡེ་སྨན། བད་སྐན་ཏེ་ཕོ་ 
བནི་ནད་བོགས། 

སྐན་པ་ ནད་དེ། ཆུང་རྡག་རིལ་དང | 

ཁྲག་རྡེག་ངེལ་གྱི་ནད་ལྟ་བྲ། 

སྐན”་ཉམ་པ། སླན་དྲག་པོར་གྱུང་པ། 

སྐྲ་བ' རུབ་པ། 
སྐབ་པ་ ཁ་མང་གྲི་བཾ་སབ་པ་ཡག་པོ 

བྱང་ཟེར་བ་དང་། ནྭང་ 

སླུབ་ལག་རླབ་བྱེད་པ། 
སྐྲས་ཀ་ སྐས་འཇེག་རྟེ། སླབ་ཀ་དང་' 

རྐང་མླས། རྒྱ་སླས། གྲུ་སླས། 

རྡོ་སླབ་ཟེང་བ་ལྟ་བུ། 

སྐས་རྩེན་མ་ ཉའི་སྨད་འཆོང་མ། ྦ 

མྲི་བ'། _ དྲི་བའི་བདྡ་རིང་སྟེ། སྫོན་ 

འགྲར་གཏང་བ་དང་། 

ཞཆཾ་དབླེདྲ་བ། 
ཕཱི་ཞེག་ ཏྲང་ཉེག་དང་། གཏོ་ིག 

_ སྲོངཔ་ཤིག། རྐུར་ཤིག། 
གཤ བཅད་པ། བཏུབ་པ། བླས་བ། 

བྲུག་པ། སློང་བ། བརླ་ 
དང་། བརླས། ཟླ། ཟས་ལ་ཟླ་ཟེང་བ་དང་། ཤིང 

སླུས་པ་ཟེང་བདང་། རྙས་པ་དང་འཕྱ་མོད་ཀྱི་ 

དན་ཅན་དང་། རྒྱན་དུ"དགའ་དའི་སླ་བ་ཡིར། 

ཞེས་པ་ལྟ།བུའ།| 

སླེས་པ་ ་; 

སླང་ཁུ་ _ རླམ་ཁུའམ་དཀྲང་ཁུ་སྟེ། 
ལེ ཤབ 

ཐཱད་ཕ་ གཞུན།:ཏྲབས་ཀྱིས་འཕྲེས་སུ་ 

ྲ གཅུག་པ། 

ཀླན་ ཀྐྱེས་པའམ་འཕེལ་བ་སྟེ། 

རུ མནཾ་མ་བེནི་ཞོ། 
ཀླན་པ། ཨིད: སྐྱེད་པ། མྐེས་པ། 

བའེངས་པ། དམོདབ། ་ 

གསཾག་པ། འཁྲུངས་པ་དང་། བརྟམས་པའི་ 

དན། ཕུན་ཆོདས་དགེ་ལེགས་ངེ་བས་བརླན་ 

པའེ་མླྱ། ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟརཾ།། 

སླན་བྱེད་ བླ མིཿ མ་གཞི། 

སུན་ཤིང། ཨཱབ༥ཿ 

སམ་ གསེལ་སླམ། དཀྲུམ་ཨང་ 

བོ ཟེང། 

རླུས བཏུབ་པ་དང་། བཅད་པ་ 
ྦ ནོར ་དྲངབས་པ་དང་ 

གཅོད་པ་དང་། ཡལ་ག་གཅོད་པ་ལྟ་བྲ་རྟེ། འཆེག་ 
པའམ་ཉམས་པའི་དན་དང་། གཞན་ཐངས་ 

ཏིབ་འབྲིད་པའི་མིང་དྭའང་འཇུག་གེ།། 

སླེག་པ་ མཁྲེག་པ་དང། སྲ་བ། 
སླང་པར་སྐངད་ ནུ་མ་སྐངས་པའི་དན། 

སླེན" སླེན་གྱི་བརྡ་རྙིང་། 
སླེན་མ་ ལུས་གཅེར་བུ།དང་། ཇྔེན་པ། 

སླེས་པ' ཇྭཀྟན། 39 བསྙེཕ་པ། 



སློ་འདོགས་ 

སླེ་འདགས་པའི་བརྡ་རྙིང་སྟེ། 
མེད་པ་ལ ཡོད་པར་འཛཇིན་ 

པའི་'ལག་ཤེས་ལྟ་བྲ། 

སློ་འདོགས་ 

བཞི་ནི ཌ༼ལར་ཧེི་དེང་ 
ཏུ་འཁྲལ 6ེཕ་པ་ལྟ་ངྲའ།། 

འྲད་ཞིང་། ཊྭོ་དང་འེ་མ་ 
སླག་པ་ལྟ་བུ། 
ཡུལ་ནས་ཕྱད་པ། ངན་ 

པབ མཐབྲང་སློད་ཅེས་པ་ལྟབྲུ། 

བསླལ་ཆེག། 

ནཁརཏ། དྲཝསའཾ་ཨ། 
ཨཏཁཊིཏཾ། བགེགས་སླྭོད་ 

མི་ངན་གནས་ནས་མཐབར་སློད་བྱེད་པ་དང་། 

ཕྱིར་སློད་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཡས་ཕྱིར་ཕྱད་པའི་མིང་། པ 

ཝེ སློད་པ་ལྟ་བུ་ཁྟེས་པའང་ སྣང་ང་།|། 

སླད་བྱེད་ ཨངེབཏ༔ གེགས་སླྭད་བྱེད 

ཀི་བབས། 

སླན་པ་ མཁྲེག་པ་དང་། དྲག་པཾ་ 
དང་། སྲ་བ། 

སྐལ་བ དཀྲག་པར་བྱ་བ་དང་། 

གཅོག་པ་དང་། གཅོད་པ་ 
དང་། ཆག་པར་བྱ་བ་ལའང་འཇུག་གོ།། 

བཏྐམ་ འདད་ཞེན། སྲེད་པ། 

རླག་པའི་བརྡིང་རྟེ། འཁྲལ་ 

༡@ 

མནྨཱ། མཐཿ དཀྲེགས་དང་ 

བཏས་པ་ 

བཏམ་ཆགས་ ཕལྱུར། ལྱུབ། འདེད་ 
ཆགས་ཆེ་བ། དད་ད་ེན་ 
ཆགས་པ། ཧམ་ཆགས། ་ 

བཏཀམ་ཕཔ་ ཕསྤཔ༩ཊ། ལོལུས། ཀོཔཌ། 

_ འདོད་ཞྱེན་ཆེ་བ། ཧ་ཅང་ 
ཆགས་པའི་མིང་། ཐྱྙིན་པ་ཆེན་པ། ཧམ་པ་ 

ཆེན་པོ། དྲ 

བཏམ་ར་བ། འདད་སེམས། 

མསྒས སབ ཅགྲས་ཆེན་པ། 
བརྐམས་ཆགས་ཅན་ འདེད་སྲེད་ཅན། 

བརྐ་བ་ མ་བྱིན་པར་ལེན་པ། 

བརྐུ་བར་བ་ སུཌི་ཏ། བརྐྱས་པའི་་བྱ'ཆིག། 

མག སྟཡ། རུན་མསམ་བརྐུ་བྱའི་ 

ནར་རྫས་་ལྟ་བུ། བརྐུ་བར་ 
བྱ་ཇང་བའེ་བདག་ཅན་ན་ར། 
བཀས་ ནར་རྫས་རྐུན་མས་བརྐུས་ 

ཚར་བའམ། བླངས་ཚར་ 

བའི་འདས་ཆིག །བརུས་ཏེ་བོར་བ། 
བཀས་ཁབག བཅདས་པ་ ཏུན་མས་གྲེགས་ 

སུ་འབྲན་པ། 

བཏས་འཇལ་ ཏུ་མཇལ། 

བརྐས་པ་ དདུས་ཆིག་ཏེ། བཟུས་ཟིན་ 
རཾ པའམ། མ་བྱིན་པ་བླངས་ 

ཚར་བ་ཏ་བུ། ཙུརེཏ' ཛཧཔཏ། མུཏིཏ། བྱག 
པ་ལའང་། 



བཏེ་ ཁནཿ ེཡ། ཀླཾཏ། བརྐོ་ 
བ་སྟེ། བཀག་པ་དང་། 

བསྙེད་པ་དང་། ཕ་བཏཀཾ་བ། རྡོ་དང་ཤིང་ལ་ 

པར་བཀོ་བ་ལྟ་བྲ། 

ལའང་ཟེར། 

བཏྭཾ་བ་ ཁནན། ཏཀལམ། བཀ་བྱ། 

ཀྭ་བྱེད་བཀྭོ་བང་བྱ། ཞེས་ 
གསུངས་པ་ལྟང་བྱ་བྱེད་དང་སྤྱར་ཏེ། པར་རམ་ 
ཧྙ་དང་རེ་མོ་ཕེགས་བཀྐོ་བྱའི་ཤིང་དང་རྡེ་ལྟ་བུ། 
བརྐས་ ཁནི་ཏ། ནེཁཱཏ། ཁཱཏ། 

ངཛའི་བཞེཔ་ཕོར་དང་། 
ཨཾག་པར་སོགས་བཏས་ཚང་བའི་འདས་ཆིབ་། 

བཀས་དྲགས་ ཧྱ་བསྐྱེད་པར་ཆེང་འབྲེ་བཞི 

དན། 
བཏྲོས་པ་ བཏཀཾས་པར་བྱས་པའམ། 

བཀེས་ཟིན་པའ། ། 

བཏོས་ཐོར་ རཱསནི་བཞཕ་པོར་བོགས 
བརྐས་མ་ ཉིབས་ལྕོག་བཀལ་མ་རྟ་བ། 
བཏང་བྐམ་ བརྙང་ཟུམ་དང་། རྐང་ལག་ 

༧ ཕེགས་ཕར་བརཏྟངས་པའམ་ 

ཚུར་བརླམས་པ་རྟེ། གཡས་བཏྱངས་གཡོན་ 
བསླུམས་ཉེབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། ཞེས་པ"ལྟ་བུ། 

བཏུང་ཁུ་ པཀཱཿ གྲུ་མོ་ནས་སོར་རྩེ་ 

བང་བྱི་ཚད་དང་། བརླུམ་ 

བྐགང་ 

ཁྲུ་ནི། གྲུ་མོ་ནས་ལག་སོར་ལྔ་བསླམ་པའིི་ 

རེང་ཚད། 

བརྟང་བ་ པྲསརན། པཏྭ་། ཡེཊ། 

_བླཏཿ བཀྱང་ཁྱུག་སྟེ། 

བརྙོང་བའི་དན། གཟིངས་པ། གཟི་བྱིན། 

གཟི་བརྔེད་ཆེ་བ། 

བརུང་བུ་ རེར རང་བྱ། 

བཏུང་ཤང་ ཁྲང་གའི་ངམ་གཞིི་སོཌ་ངང་ 

རྐྱབས་མགན་ཡ་ཤུར་ཧྱངས་ 

པའི་རྐྱང་ཤིང་། 

བཅངས ཝཾ ཤིནྨ། དཏངས་ཚར་བ། 

8ཐུཇས་ཕ་ རྱ་ཆེན་པར་ཁྱབ་པ་དང་། 

བརྙངས་པའམ་བཏངངར་ཟིན་པ། 

བརྐུངས་ཕྱབ་ ཨན་ལག་ཐམས་ཅད་ 

_བརྐྱངས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བའ།། 

 ་ ཀཏ་ཡ། རོ་ཁག་པ་དང་། 

སླ་པཾ་ཡིན་པ་གང་བ་ལའང་ 

འཇུག ། 
བྐབ་ཟ་ གར་བ་དང་། ངོ་དྲག་གི་ 

ཨ'གྱལ་ཉིག་སྟེ། བླ་གསལ་ 

མགྲིན་རྒྱན་ལས། བསྐ་བ་ནི་ཨ་ར་རའི་ར་ལྟ་བྲ། 

རོ་བས་བ་དང་གར་སླའི"'ཟླས་དྲངས་པའི་གར་བ 

གཉིས་ཀར་འཇུགེ། | 
བརྐང་ བླརིཏ། པུརཊཿ ཁ་བསྐངས་པ་དང་། 

ཐུཌ'དམ་བསྐངས་པ་སྟེ། ཉམས་པ་གསོ་བ། 



བསྐང་གཏོར 

བསྐང་གཏོར་ ཐུཌ།'དམ་ཟསང་བའི་གཏང་ 

ྦ མ་སྟེ། ཆོས་ཀྐྱང'གི་བསྐང། 

ྦ གཏར་ལྟ་བུ། 

_ བྷྣསང་མདས། ཐྭ་མོནི་བསྐང་མདོས་ཟེར་བ་ 

དང་། སྷ་ཡི་བསྐང'མདོཕ 

བཞགས་ཟེརང་ལྟ་བྲ། 

[ལང་བ འགངས་པ་དང་། ངོམས་ 

པར་བྱ་པ་དང་། ཆམ་པར" 

བྱེད་པ་དང་། ཟིན་པར་བྱེད་པ་ལྟ།བྲུ།
 

རང་བ ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་པ་བསྐང་བ་ 

དང་། ཐུགས།དམ་ཕོགམ་ 

བསྐང་བར་བྱ། 

སུའ་མའི་ཐུགས་དམ་བ
སྐང་ 

བང་བྱེད་པའི"'མཆོད་རྫས་ 

སྣ་ཆོགས།. 

ཨི་དམ་ཆོས་སྐྱང་ཕོགས་ཀྱི་ 

དམ་ཆིག་ཉམས་ཆཌ་བསྐང་
 

ཞྱིང་གསཾ་བང་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་ཕོགས། 

བསྐངས། པུཊཿ པཱནྟ། 

ཁ་བསྐངས་པ། ཐུགས་དམ་ 

བསྐངབ་པ། ཉམས་པ་གསེས་པ་ལྟ་བུའི་ཞདས་ 
ཟིན་པའ་ཆིག། 

དྷི 

བསྐང་རྫ་ས། 

བསྐང་གསོ 

ཆིག་ཕ
གཔ་ 

བསྐངས་པ་ གང་བང་བྱས་པ། ཆིམ་པར་ 

བྱསྲ་པ། 
ཕིམ་པར་བྱ

མ་ 

པ་ལྟ་བྲ། 

༡༩9 བསྐལ་པ 

བྐམམ་ 
འདད་ཞཉེན་ཆེ་པ

ཞི་མིང་ དང་།
 

རླན་གཤེང་ཕགས་བས
ྐམ་ 

བྱའི་དངོས་པ། 

བསྐམ་ཆགས་ཅན། འདོད་ཉུན་ཆེ་བའི་མི། 

ཐསྐམ་པ་ རྨ ་གོས་ ཤིང་ཕོག པ་བསྐམ་
 

ྦ དགཾས་པ་ལྟ་བུ། 

བསྐམ་བྱ་ གཞན་ཚན་དང་ཆུ་མིག་ཆུས་ 
བརླན པའི་ས་དང་དང་པ་པྲོ་ 

ལྟ་བུའི་བྱ་ཆེ་ག། 
ྦ 

བསམས་ ཤྭྷ།། ཤེཏཡ། ཤོཿཏ། ཆུ་ 

ཕིགས་བསྐམས་པར་བྱས་ 

པའི་འདས་ཆེག། 

བས་ནི ༢༦ མ།སཞེ་སཧཁངས། 
བརམས་ག། ༩ ཤྭ ཚེགས་ཆེཞ། 
བསྐལ པ་ ཀཔྤུཡེ། ཀཡ། རོ་བསྐལ་ 

བ་སྟ་བ་ནངཿ། གཉ དུ་ས་ 

ཀི"'བྐསལ་པ་ལྟ་བུ་ད
ང་། པྲ ཏཿ བྲིཔཀཏུཿ 

བྲབཀདཿ རྒྱང་རིང་དུྭའམ་ཡ
ུལ་ྱི་བསྐལ་པ་ལྟ་

 

བུ་དང་། ཡུལ་རྒྱངས་རཾང་བཞི་བསྐལ་པ་དང་། 

དུས་ཧྱངས་རིང་བཞི་བྐམ
ལ་པ་དང་། ཞོག་ཏུ་ 

གྱར་པའམ་ཡེད་མེད་བསྐལ་དོན་དྲ
་སང་ཕོང་བ་ 

ལྟ་བི་མདུན་གྱི་གཞྟི་སྟེ། ཤ་ཟ་བརྐལ་དེན་ཉེ་ཕ་ 

པ་ལྟ་བུ་བར་ཆེད་པའམ་ཐག
་རིང་བ་དང་། ་ 

མི་གསལ་བཞམ་མི་
མངན་པ་དང་། བསྐལ་པ་ 

བར་ཡ་ཞནསལ་་༡ ང་མོང 



བསྐྔལ་པ་བཟང་ 

བསལ།པ་བཟང་ པང། བསོད་ནམམ། 

བསལ་བ་བཟང་པོ་ ཐཌཀྲིཏཿ མྨོན་བསྐལ། 
བསྐལ པ་ཤེས་པ། ཅིས་པ། 

བྣམལ།པའི་མྲ་འ་ ཁླརྙཿ བསལ་པ་འཇིག་ 
པའི་དུས་མཐའ། 

བྣམསཔ་ཉིར་ གཟྱར་བའི་ཕྱིང་རམ། དགར 

བའི་ཕྱིར། 

བྣསལ་མེ་ བསྐལ་པའི་མེ། ་ 

བྐམལ་བཟང་ བསྐལ་པ་འདི་ལ ཛོན་འཇིག་ 

ཏེན་ཆུས་འཇིག་ཆེ་རྒྱ་མཆེའེ 
ནང་དུ་གསེར་ཤྱི པདྨ་རྟོང་བྱང་བ་ལ་གཙང་མཞི་ 
རིས་ཀྱི་སྷ་རྣམས་ཀྱི་བསྐལ་པ་འདེ་ལ་རཇས་རྒྱས་ 

སྟེང་འབྱེན་པའ་ལྟས་སུ་ཤེས་ནས་འདི་བརྐལ་པ་ 
བཟང་པའ་ཞེུས་བརྗོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐལ་ 

བཟང་ཟེར་བར་མད་པྲད་དཀར་པོ་ལས་སུངས་ 

ཤིང་།. ཨེ་ཤེས་རྒྱས་པའེ་མད་ལས་ཀྱང་སངས་ 

རྒྱས་བསྐལ་བཟང་པདྨ་སྟང་མཐྲང་ཞྱེཔ་གསུངས།། 

བླས་ ལེམ། ལེཔ། རྩུམ་ཅི་དང་ 

ཆོན་སོཌ་བྱུག་པའམ་བསླས་ 
པའི་བྱ་བ། བྱགས་པའི་དན། 

བྐསྭ་མཉི་ ཐུས་ལ་རྩམ་ཕོགས་བྱག་སྟེ་ 
ལག་པས་མཉེ་བའི་དན། 

བྙྟས་ཐ་ བྱག་པ། 

ཐྐས་བ་ སྙམ་ཕེགས་ཡུས་ལ'བརྐུ་བྱ། 

བྐྐ་ཧུག་ བསླ་རྒྱའི'བྱག་པ། 

བསྐམ་མཁྱིད་ 

བངག་པ་ ཙད་ཧྱྱན་གཙུག་པའམ་ 
5' 2 བརྨེན་ཞདིང་བྱེད་ཐ། 

བྐངར་པབྲས་པ་ བརྟཾན་འདིང་བས་པདང་། 

ཐཾ ཅེད་མའི་རྱན་བཙུཌ་ཇིན་པ། 

བསང་བ་ བྭུ་། ཡིབ་པ། མ་ལ་སྦེད་པ། 
བརྐིང་བ་པོ་ ནཾང་སགས་སྦེད་པར་བྱེད་ 

རོ ང།པཾ། ་ 

བསྐང་3ྱའི་ནོར་ གཞན་བྱ"བའི་ཡུལ། 

བསྐངས་ མི་ཆཐོང བང་སྦས་ཟིན་པའི་ 

འདས་ཆིག། 
བསྐངས་པ། སྦཔ་པའི མེང་། བརླངས་ 

ཡིག་ཟེང་བ་ལྟ།"བྲ། 

བྣརངས་ཤིང། སྦས་ཤིང་། 

བརྙད་པ་ བསླམ་པའམ་བྱག་པ། 

བསྟུམ་ སླམ། རྐང་ལག་མཌ་བསྐམ 
པའི་བྱ་བ། 

བསྙམ་བསྐམ་འདུག། མ་བརྐྱངས་པར་བསླམ་ 
༦ ༦ རྨེ 

སྟེ་བསྡད་པ། 
བསྐམ།མ།ིད་ མབེ་བོང་སླེངས་ནས་ཁུ་ཚུར་ 

བཅང་པའི་བར་གྱི་རེང་ཚད་ 

ལ་བརླམ་མབྱིད་གང་དང་། ཡཨང་མཐྲེ་བོང་ནས་ 

མཛུཔ་མ འི་བར་ཧི་ངེང་ཚད་ལ་བཏངས་མྱྱིད་ 

གང་ཟེརང་ར།། 



སྐ་མ་།པྲ་ 

བསྐམ་་ རཏ : ཡག་པ་མ་བརཏངསཔ་ 

ྦ པདི་ྦྟ་གུ་མོ་ནས་ཁུ་ཚུང་ 
. . བཅང་པའི་བར་གྱི་རེང་ཚད། 

བསྐམ་འདམ་ ཡག་པོར་གཡས་གཡོན་མ་ 

བརྐངས་པའི་འདོམ་པ། 

བསྐམ་པ། སཀྱཿན། ཨཱཀྱཉན། ཟུམ་ 

_ གའམ། ཨན་ལག་བརླམ་པ་ 

ལྟ"བུའི་མིང་། 
་ པའམ་ ཞུམ་ ཕ་ བཞོཙ། ཡན་ལག་ 

བསླམ་པ།དང་ཡིད་ཞམ་པ། 

བསྐུམ་བྱ་ ཡན་'ལག་ རྭ གས་བརླམ་བྱ། 

བརྙམས་པ་ བསད་པ་དང་བརྐུམས་ཟིན་ 

པའི་འདས་པ། 
མྟན་ དབང་བསླར། འཕྲེན་བསླར། 

བརྣར་བ་འདེབས་པ་ ཨསཔྭད། གཉཞན་ལ་ 

ཨོན་ཏན་ཡོད་ཀྱང་མེད་ཅེས་ 
སྐད་པར་ཟེར། སྨད་པར་ 
བྱེད་པ། ྒ 

བསྐར་བ 

པྲེཧིཏཾ། པྲེཏན། རྟེང་བ་ 
དང་། བྱིན་པ་དང་། ཨི་གེ་བསྐར་བ་དང་། 
སྨད་པ་ལའངོ་། 

བསྐལ་ ཆོས་ཕགས་ལ་བརླལ་བར་ 
ཟས ༠༽ 

བྱམ་པ། སྐླལ་བའེ་འདཔ་ 

ཆེག། 

ཨཧབྲེཏན། 8: པྲེཏིཏ 

བྐ། བཞག་ 

བསྙལ་འགྲོ་ གྱུ། ཆུང་བཾས་བསླལ་ཏེ་འབྲོ་བྲ། 

བསལ།འདེབས་ སློང་བ། བསལ་མ་གཏོང་བ། 

བསྐལ་བརྡ་གཏོང།'བ། ལས་ཀའི་དུས་ལས་མ་ 
ཨལ་བའི་དྲན་བསླལ་བྱེ་བརྡ་གཏང་བ། 

བམ ལཱ་ང་ བརླལ་མ་སྟེ། མརམྦ་ག་དཱན་ 

ཐོ པང་བྱ་བཞེ་མིང་དང་། 

བཀྐྱེད་པའེ་མིང་ལདང་འཇུག། 
བླསལྭབིད་ ཙྲན༣ སྐུལ་མ་བེད་མཁན། 

་ བཏྐལ་ མ སླང་ཨང་བསམ་དུ་འཇུག།'པ། 

བསྐྟལ་མ་ ཛེབས་པ།་ བརུལ་མ་ཟེན་པར་ 

ྦ བཅུག་པ། བུ 
བྐརལ་གཞུཆ། གཞཏུང་གི་ལང་ཀ་བརྐལ་ 

མཁན། བརྐལ་གཏུང་རྣམ་ 

པ་གཉི་ས་དང་ཚུལ་མི་འྲད་བ། 
བྐརས་ ལེསིཏ། ཡཾཔ། བྱགད་པ། 

བསྐྱ་བའི་འདམ་ཆིག། ་ 
བམས་པ ལེས། མིསྟ། བྱུག་ཟིན་པ། 

ཐུགས་ཟེན་པ། 
བྐམོ་བ་ ཐཀོད་པང་བ་བའི་དོན་ 

དང་། གཞུག་པ་དང་གཏད་ 
པ། དཔན་དུ་བསྐོ་བ། 

བསཾ བྱ་ བླ་དཔེན་དང་འཁར་གཞོག་ 
ཕོགས་ལམ་པྐ་བྱ་བ། 

བཞི བནག་ དགངས་པས་བཞུག་པ་དང་ 

གཏད་པ་ཕོགསཔ། 



བསྐོགས་པ་ 

བྐམཾགས་པ་ ཤུན། པགས་པ་མགས་ 

བྲཤས་ཛིན་པ། 
བསྐན་ གྱོན་པ། གོས་གཉན་ལ་ 

གཞོག་པའི'ཆཾག། ག པ་ 

ྲག ཐ་ས 

བསྐེན་པ་ བཏོན་པ་དང་། བསྙོན་པ་ 

དང་། གྱོན་པ། བགས་པ། 

གོན་དྲ་བཅུག་པ། 

བརྐོབ་ སྐོབ་དང་། ཁེཔས་ཡངས་ 

པམ། སེམས་མེ་བད ངའེ་ 

གནས་དང་། བྱ་དཀའ་བའེ་གནས། 

བསསྐབཏུ་ཆཱུད་པ་ དཀའ་ཕང་ཆད་པ། 
བསྐེར་ འཁངར་གྱིས་བསྐེར་བ་དང་། 

ར་བས་བསྐང་བ། 

བསྙར་ཐ་ སྲམཏི། པྲདྟཀ། བེཏ། 

བརཊ༔ ཏེན་གསུམ་པགས་ལ་བསྟར་བ་བྱ་པའི 

འདས་ཆག། འཁེང་བང་བྱས་པ་དང་། འགྱངས 

པའམ། ཤན་རིང་བ་ལ་བདི་དོན་དགང་ང་ 
ཨར་བོད་བྲི་བསྐེར་བཅ་གསུམ་ཅ པ་པ་ལྟ་བྲ་ལའ་ །

 

བསར་ཡིག་ ཆ་མཉམ་པའི་ཡི་གེ། ཧར་ 

ིཀ་ལྟ་བ་གྲ་བྙིའི་དབྱིཔས་ ° 
ཅན། ྦ 

བསྣོར'ལ། སྡེ་ཚན་ནམ། ལེའུ་ཉག་གཅིག་ 

ྦ གི་མིང།། 

བརྙེལ་བ་ ནྡྲ ཁོལ་ཐར་བྱམ་པའི་ 

49༠4 བསྐྱབ་བྱ 

མིང་། ཆུ་ཁོལ་པ། 

བསབ ` 

བཏང ་དུ'མེད་ 

བ༔ང་པ་ 

བཀླངས་ 

ཆེག་དང་། 

བཞག་པ་དང་། 

0ཏ། ཆུ་ཕེགས་བསྐལ་བ། 

ཕྱ། བསྐལ་བའེ་དུས། 

ཨོཾཌཧི། ཆུ་དང་ཇ་སེགས་ 

བསྐོལ་བའི་ ཆེག | 

ནཔཏཿ བཀད། ཧྱལ་པར 

བཾས་ཟེང་བ་ལྟ་བུ། 

གཏདན་པྲ། 

ལསྣཾ་བླ་དཔན་བརསྐེས ཟེན་ 

པ། 

སྡེད་གནང་སྨེ་བ། 

དཔག་ཧུ་མེད། 

ཕན་པ་བྱ་བ་དང་། དྲིན་ 
གྱེས་བརྐྱང་བ། 

5ཌ, ཏྱཏྱ༔ པཱལེཏ། ཞྱེཔ་ 

དྲེན་ཤེས་བརྐྱངས་པའི་༢དརས ^ 

བུདྙཔཱཡེཏ་སྟི་སློབ་དཔན་སངས་ 

གྱས་བརྐྱངས་ཞྱེས་པ་ལྟ་བུ། 

བསྐྱངས།པ་ 

པྟ ༨༠ 

བསྐྱབ་བྱ 

ཕན་ཟེན་པ་དང་། བཀྲིན་ 

གཞང་ཟིན་པ། 

ཇཛི་ཛཱཔ། པད་པ། བསད་པ་ 

བསད་པར་བྱས་པ་དང་། 

འཐྲན་པ་ལདའང་།། 

བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་ནང་ 

ཚན་བསྐབ་བྱ་མ་འེངཕ་པ། 

ར་ཇ རས ས་ས་ས ས་ས ས་ར སས བས 



བསྐྱབ་པར་བྲ་ 

བླུབ་པར་བྱ' བྱ་ཡས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཆེག 

བརླུབས་ 

གྐྱབས་ཟིན་པ། 

འདམཆེག། 

བསྐྱབས་པ་ 

བསྐྱམ་ 

བསྨམས།པ་ 

བསྱར 

བསྐྱང་ལྔབ། ི 

བསྙད།བ་ 

བསྱར་མ་ཤྱེང་ 
བྱསར་བཟོ། 

བསྱར།་གསོ་ 

དྲཏིཏ། ཏིངཧིཏ། ཧཱཏ། 
ཞྟེས་དང་། རླཾཏཾ། སྲོག་ 

_ འཇེགས་པ་ལས་བསྐྱབས་པའི་ 

བརྐྱབས་པར་བྱས་པ། 

བརསྐྱབས་ཟིན་པ། 

བཤལ་པ། 

སྣད་ཕེགས་ཆུབ་བཀྲས།པ། 

གསེལ་ཇ་མྱོམ་རྐྱེམ་བྱ་བ་ 

ལྟ་བུ་དང་། བཤལ་བརྐད་ 

ཟིན་པའ།འདས་པ། 
པུནར། 

ཡང་། སླང་ཡང་། ཡང་་ 

རྐྱར་ཟེར་བཞི་འདས་པ། 
ཨང་ནས་ཡང་དང། ཡང་ 

ཟླས་ལྟ་བུ། 
ཆེག་དེན་སེགས་ཡང་ཡང་ 

བསྐར་པའི་དན། 
སྔངས་མ་ཡོང་བ། 

ཨི་གི་སེགས་པྲིམ་པ་རསྨང་ 

ཨང་བསྐྱར་བཅེས་བྱ་བ། 

བང་ཁྱིམ་ཞྙིག་པ'དང་ལུགས་ 
གྲེལ་དང་ལུས་སྟབས་ཉམས་ 

པ་ལས་ཡང་བརང་གྲས་པ། 

ཆུས་བརྐམ། 

པུན། མུཧུཏ། ཡང་ 

བྲ བསྐྱེ ན་པོ་ 

བསྐྱལ་ སུལིཏ། མམརྲིཏ། ལན་ཡིག་ 
ཕེགཔ་གནས་སུ་བརྐལ་བ་ལྟ་། 

བུ་དང་། གཡར་བའེ་ཚབ་སེགས་སྤད་པའེ་ མིང་། 
འདས་ཆེག། 

བྱསལ་ཆུལ་ བད་རྙིང་པ་སྟེ། བྭ་བང་ཝ་ 
ྦ ལྟ་བུས་མཐྲེལ་ཞལ་ལ་ཉལ་ 

ཞལ་བྱེད་པའེ།། 

བྱངཾས་ མཀམཊ། པཙླད། བསྲའཏ། 

ཡུལ་གཉན་དྲ་སྡེད་ས་འཕཾ་ 

བཞམ་སྤེས་པའི་འདས་པ། 

བྱསྲས་པ། སྲས་པ་འམ་པྲོར་བ། 
བསེ། གཞཉན་ལས་ནར་ཕགས་གཡང 

གབཞྱི་བ་བ། 
བཉི་བ། རཊ། ཨརྷ ར། དངས་པ་ 

ྒ བརྐྱི བ་དང གཡང་བ་ 

དང་། བྲ་ལན་བརྗེ་བ་ལའང་།། 

བསྙིགས་པ་ ཁྲག་པ་ཕེགས་ཀྱིས་ དཀྱིགས་ 

_ པང་བྱམ་པ་དང།། འཁྱེག་ 

པ།དང་། འཆིངས་པར་བྱམཔ་པ་ལྟ'བུ་བསྔམས་ 

ཟེན་པ། ` ་ 

 བསྙིངས་པ། ཡུལ་ཀྱི་ཉམ་འ རྔ་ཡྱིས་སླེག་ -ཱ 

བཞམ་ང་རྱལ་གྱིས་བྱས་པའི 

རྣམ་པ་ཅན། ངོ 

བསྱིན་པ་ བུ་ལོན། བསྐྱིན་ཚབ། ` 

བསྐྱིན་པོ་ གཡར་བ་ཕགས་ཀྱི་ཚབ། 



བསྐྱིར་གཏོར་བ 

གཡར་པོ་གཏོང་བ། 
མུརྟརི་ཏ། པྲཡངྒ། བཞུཕ་ 

པ། རབ་ཏྭཱ་བཀང་བའི་ 

དན་དང་། པྲཔད། ཆགས་པ་དང་། འཁྱིལ་བ། 

` བསྐྱེལ་བ། ཆ་མཆོ་ཕགས་སར་འབཁྱེལ་བ། 
འགག་པ་ལའང་འཇུག། 

_ བསྙིས" གཡར་བའི་འདས་ཆེགས། 
བསྙཾས་པ་ གཡར་བར་བྱམ་པ་དང་། 

བརྔས་པ། བརྙན་དང། 

བརྙས། 

བསྐྱང་ ང་ཧྒྱལ་དར་བ་ཕྲོང་བ། 
བསྐྱང་བ། ཆུང་བར་བྱ་བའམ། ཉུང་ 
ཆ 

གིཔ་དེ་གཉི པ་ཀ་དུས ་གཅིག་ཏུ་བཅད་ངང་ཞེས། 

པའི་དན་ན། ། ཞྟེཕ་གསུངཔ། 

བསྐྱངས་ ཐའ བྱུན ཐྲ 

པྲརིཏྱཀྱ། གཅམ་བསྐྱངས 

དང་། བྱ་བ་བསྐྱངས་ཁྱེས་དང་། དབྱང་བ་ 

དང་། བརླར་བ་དང་། བཤལ་བ་ཕེཌ་ཡའང་། 
བསྐྱངས ཕ་ དར་བ་དང་། ཆུང་ངར་བས་པ། 
བུངས་པ་སྐྱངས། ཕྲམ་པ་དང་། ཆང་ྲང་ 

བྱམ་པ་དང་། ཁེངས་རསྐྱངས་ 

ཟེར་བ་ལའང་། 
མུ༡ཏྨང། མི་དྲན་པ། 

བརྗེད་པའི་མིང་། 
བཀྱུད་ 

ངཇུར་བྱམ་པ། ཡང་ལས་གཅིག་ 

4༠༤ བསྐེད་བ་ 
བསྙད་ངེས་ བརྗེད་ངེས་པ། 

བསྐྱུད་པ་ སཾ མུ།.ཏསྨང། བརྩེལ་ 

བ་དང་། མ་དྲན་པ། བརྗེད་ 

པའི་དན། 
བསྙར་ ཨབཔྱཾདྡ། ཏླ་ཡ། བོར་བ་དང་ 

སྟོར་བཞི་'དན། 
བསྐྱར་དུ་བཅུག་པ། བོར་དུ་བཅག་པ། 
བསྐྱུར་བ་ བོང་བ་དང་། སྤངས་པ་དང་། 

འཕངས་པ་དང་། སྟོརང་བ་ 

ལ་ཕཾགས། བཏོན་པ། 

བསྟེངས་ཀྱེས་གྭསལ། སེམས་ཞུམ་པ། 

བསྟེངས་པ། འུ ་ཆ་བའམ། ཞྲུམ་པར་ 

བྱས་པ། 

བསྟེད་ རྒྱས་པར།འཕེལ་བཅུག་པའི་ 

དན། བེམས་བརྐྱེད་ཅེང་ 

པ་ལྟ་བ། འུ 
བསྙེད་ཅེང་བསྐན་ འཕེལ་ཞིང་ཧྒྱས་པར་བྱེད་ 

པ། འཁྲངས་པའས་རྐེས་པ། 

བསྙེད་ཆ"། རྒྱ་བསྐྱེད། འཕེལ་ཆེ་བ་ 

དང་། འཕེལ་མུར་བའི་དན། 
བཉྟེད་པ། ཟི ཌདྷུར། པྲསཔཿ །ཨུཏ། 

ཧཱཱཱ། ཞྙེས་དང་། ཨུཧྭཧིཏ། 
ཛནན། དྲཡུཀྟ། མུཏྤདཾ་ཏ། ཨུཏྤད་ཡ། ཕེམས་ 
བསྙེད་པ་ལྟ'བུ'་དང་། ཅི ཏྲོད ད། བྲོཌྔཉིཏོ ཐི ོེའ ཟླ = $ཧ དྭ བཅི ཏྣཾད། 

རྐྱས་མར་བྱས་ཟན་ཕྲ་དང། བསྟན་པ། 

༡༨༥༤ 



བསྐེད་པ་བཀྱི འོ 
བསྙེད་པ་བགྱིའོ། མླཏདཡཏི། བོའཆར། 

བྱ ད་པའི རེམ་ཕ་ མཱཏཔཀམ། བརེད་རིམ། 
བཉསྙིད་ཚལ་ ཀྱེ་ཤིང་བཙུགས་པའི་ཚལ། 

. བྙེད་རྫེ་བྲས་ བརྙེད་རིམ་དང་རྫོགང་ངིམ། 

བཉྙེད་རིམ་ ཨ ཏཱིཀམ། ཐབ་བ་ཡོན། 
ཏན་ཞུཾག་སྟེ། ཨཾ་དམ་སྙའི། 

བཉྙེད་བསྲིངས། ལུས་བརྟས་པ་དང་། འཕེལ 

ཿ བར་བྲས་པ་དང་། ཧྱཔ་ 

བསྐེད་བྱསབ་པ། 

བསྟེལ་བ། ཛོངས་བྱེད་པ། ཕེབས 

བསྐྱེལ་ཁུ་བ། 

པྭ་བ་ འཁྲུགས་ལོང་། 

བརྟོད་དུ་མད་པ་ ཨབརིམིཾཏ། གངས་ཀྱི་ 

གནས། མཐཁྲའ་ཡབཔ། 

བསྙོང་ལྡན་མ། འབབ་ཆུ། 
བཉོད་ནས་ ཕེབས་ཏེ། པྲོས་ནམ། 

བླཅློད་ཕཔ། པྲཆཱེ། ཙལན། ཕེབས་ 

པ། སར། ཨབྱིར། ཞེས་ 
དང་། པྲཀམཔ། ཁཾབྷ། གཡ་བརང་བྱས་པ། 

བསྟོད་པ མེད་པ་ ཨཀྟོབ། གཡོ་པ་མེད་པ། 

བྟྟྙོད་པའམ་འགྲོ་བ། ཙལན། པོང་བ། 

བསྟོད་པའམ་འཕབས་པ་ ཨཱཛལིཏ༔ 

བཉྟྙོད་ཕ་ཡང་མ་ ཡང་ཡང་སམླེད་པའི་དེན། 

པྱ ད་པའི་སྟབས། ཨྐདྷཏང༔ 
བཉད་པར་བྲས་པ། ཨཀྭམཱཏཾ། 

4༠༥“ བསླད་པ་, 
བཏྟོད་པ"ཡང་བ་ བཀྲེས་པའི་མྨྱོན་གྱིས་ 

།ཡམས་ཉམ་ཆུང་པར་མ་གྱང་ 

ཞཉེས་གསུངམ་པེ།། 

བསྟོད་མེད་པ་ ཨཔརིམིཏ། གངས་འདས། 

བསྐྱན :ཨངྷ༔ བྡར། རྟ་ལ་ཡཱན་ 
དུ་བཅུག པར་བྱ་བའེ་འདས 

པ་བགས། 

བསྙོན་པ་ བྟསན་པ་དང་། ཐཱན་པའམ 
བཊེན་པ་དང་; གཟང་བ་ 
ལའང་ང་།། 

བསྐྱོབ་པ་ བསས་པར་བྱེད་པའི་དན། 
བསྙོར་བ" བརྟེན་པ་དང་། ཨང་ཡང་ 

བྱེད་པ་ལདང་། ཧྱབ་མསྐྱེར 

བྱེད་པ། ྦ 

བརྩོལ་བོ་ བརྐར་བའི་དོན་དང་། 
ཀྐྱེལ་བ། 

ཆི ེཤ་ 
ཕྱང་བ་དང་། གཡོ་པ་སཌ་ 

ཀྱི་དེན། 
བསྟོས་པ འཁུགས་པར་བྱས་པའམ། 

འཁུགས་ལོང་བེད་པ དང་། 

ཕྲ་མའི་དན་ནཾ།། 
བསྟད་པ་ པྲཔཱསཊིཡཾ། །ཨམུཿཊིཏཾ། 

ཨུ༔ཏ། ཕྱིང་བཏང་བ། 

ཕྱི་ལ'བཏོན'པ། 



ཐའླཁའ་ཐ་འའལམའམའའམ་འའམའའའའས་ལལ་ཆ་ལ་འའའམལའལ་འ་ཆམཆའ་འ་འཆའམཔ༣༣༣༠༧༣་ཚཚ,4 "| ལམ་འའལ་ཆཆལའ འའའ ༢༡༅༩༽ ༡༧ ་༧ཆ༤་༅༧༤༤༧༤ ༣༧ ༡༨་༧༠༧ ༣༅༅༅༣༩༡༧་༧༥༤༥༤་་ 

ལ་བ་འ ;ླ„;)ལ;་ཆ་ཆ་ལ་འ4འའའའལལམ༤འའམའའམལ༣༣ཐ༧༅༧༤༤༅༅སསས༩༩༩༩༣༣ 

ཐ!ཁ༅འམའ་འལ་ལ་ལའའམའམམསམ་ འཁའའའ་ས་འམའའ་འ་འའམམ་འམའ་༤་མའའའཚམ་འམལས་འཆའའམ་ལམ་མ་-་ལ་ལ་མ་ཁར་ྙབམར་ར་ལ་བ་ྫས་ལ་ལ་བ་ལ་་བཁམ་མཁམ་མཆཿ་ 

བསླིན་པ་ 

བསླིན་པ། འཁྲིད་པར་བྱས་པ་དང་། 
_ ཉབས་སུ་གཏུགས་པ། 

བསླེས་པ་ ཁྲིད་པ། 

བླམས་ཤིག། འཕྲེད་དེ་ཁུག་ཅིག། ཐོང་ཅིག 
བླླླ་ འབྲང་། བད་མེད་ཀྱི་ནྭ་མ། 
བླབ་བ། རྒྱག་པ་དང་། ཧམ་པ་ཚ་པ། 

དང་། གཉན་ལ་ཐབབཔ་ཀྱིས་ 

བསླས་ཏེ་ཁེ་ཕྤོག་བྲོབ་པ་ལྟ་བུའི་དན་དང་། 
བླས་བའམ་འབྲིད་པའི་མེང་དྭའང་ || 
བླམ།དུ་ཡོང་བ་ ཐེན་ཡྱིས་བླས་བར་བེད་དྲ་ 

ླ འང་བའི་ད་ན། 
བསྐན་ བསྐྱེད་དང་། བཀོད་པ། 

བསྐུན་དུ'མེད་པ མཚང་པ་མེད་པ། འགྲན་ 
བྲལ། 

བསློད་པ་ 
བསླན་པ་ ཨཱཿ ཨྲདཾཏ༔ བཟྱེད་ 

པ་དང་། བརླབ་པ་དང་། 

མང་དུྭ་བཏང་བ་དང་། པར་དྭ་བཀོད་པ་དང་། 

འཁུངས་པ་དང། བལྟམས་པ་དང་། རྐེང་པ་ 

པེགས་ཀྱེ་དེན་ན།། མང་དུ་སྤེལ་བ། 
བསླན་ཤིང་ཆུ། ཨཱབཱཡ། ཨརྡར: 

བསླམ་པ།་ བཀྲམ་པ་དང་། བཅག་པ་ 

ྦ དང་། རསྐྱེན་བྱང་བའེ་དན། 
བསླས་ནས་བཞག། བཀྲས་པ་དང་། བུང 

རུ ནས་བཞག་པ་དང་། སླ་ 
༩ བ། ཟས་བཀླས་ཟེར་བའ།། 

བསློད་པ་ མཐྲར་བསློད་པ། ཕྱར་ 

བཏན་པ། གདན་བགེགས་ 
བགས་ཕྱིང་གཏོང་བ་བེགས་ཀྱི་དོན་ནོཾ།། ། 

ཡེ 



།ཁ་ 

།པ་ 
ཀཱ་ལེ་སུམ་ཅུའི་གཉི 

པཔ་དང་། 

ཆེག་དང་། དྲང་ཝེས་པའམ་ 

སྣང་། ཆེག་གྲགས་བྲག་བྲ་བར 
བགས་སྦང་བ་ 

མང་བས་རེམ་བྱིས་ཞ་ག་ཏཱ་འབྱང་ངེ་།། མུཁ། 
ཨཱནན། བཀ། ཨཿ ངནྔ། ཞཱེཔ་པ་དང་། 

གདང་གི་ཁ་རྟེ། རྐད། ཇྔོད་བྱེད། གཏམ། 

གཏམ་གྱི'འབྱང་གཞས། 
གདོང་། བདུད་ཅིའི་ 

རྟིན། སྨ་བའི་སླེ། ཞྲལ། ཟ་བྱེད། གསུང་བྱེད། 

།ཁམྨརཿ 
མཁརང་གསིལ། གསིལ་བྱེད། 

གསེག་ཤང་། 
པཀྐལ་ ཁ་དག་པ། ཝལྐག་པ། 

` བ་ར མཁར་མིལ། 

ཐྲ ཙམན། འྲ་ཐིད་གཾ 
།ཡཾ་ཀུབ་པ་ མཆུ་ཀྲབ་ཀྲབ་བྱེད་པ། 

།'དཀར་པེ་ 
པྣ་པ་གསལ་བ། 

ང།དཀར་ 

བ། བཀྲ་ཤཾས་པ་དང་། རླེ་ 

ཤེར་བུགས་ཟེགས་ལ་ཡང་ཧྱམ་བཏགས་
པའམ། 

ཡང ན་ཁང་པ་དང་། ཆོང་སགས་ལ་ལམ་འགྲ 

_བྱང་བ། ཡང་ཁ་དཀར་གཏང་ནག་ནི། གཏམ་ 

ཐ°¿/ 
།བསོངཾ་ 

བཟའ་ཞིར་སྙན་པ་ལ་ཕེམས་གནག་ཅིང་རུབ་པའི་
 

དོན་ལ་ཟེང། 

ཁ'དཀྲི་ སྐེ་སོགས་ལུཔ་ལ་དཀྲི་བར་ 

བྱེད་པའི་ཁེབས་བམ་རྐི་
ངག། 

།པ་ཏྐབ།' དིག་པ་དང་། ཡང་། དང་པ་ 

པོ་གང་ཡང་རང་ལ་འཕྲོད་ 

ྦ པའམ་ཤིས་པ་ལའང་།། 
ཁ་ཀྐགས་པ་ སྐད་མེད་པ། དིག་པ་སྟེ། 

ངག་གི་དབང་པ་ཉམས་པའ་ 

གཏམ་བརྗད་མི་ཐུབ་པ། ར་ཨི་མཆེར་བས་བྱིས་ 

པའི་ཁ་ཝུག་འབྱེད། ཅེས་པ ྦ 

ཡང སྐད། ཌོ ་ི་ སྐད་ཅའི་མེང་། 

- ཧམ། 

པ་སྐད་ལ། ཆིག་ལའ། ཡང་ཟེར་སྐད་ 

ྦ ལའང་ཁྭ་སྐད་ཟེར། 

ཁ་རྐད་ཤེས་པ་ པཱ་ཡསབིང། སྐད་ཆ་ཤེས་ 

པའ་། གཏམ་ཤེང་པ། 

།པ་སྐོང་ ཕྲཱརཊ། ད་ལྟ་བ། 

བྱ་ཆེག། སྟོན་པ་དང་ཟེན་ 

དུ་འཇུག་པ། མ་ཚང་བ་ལ།ཁ་བསྟོན་ཧུབ་པ། 



ཁ་སྐོམ་པ་ 

ཁ་སྙེམ་པ། ཏོ སྲེད་བ་སྟེ་ཚ་གྲདགས 
ཀིཔ་ཁ་སྐེམ་པ། 

ཁ་སྟྙར་བ་ པྱ་བ། ཆོང་ཕོགས་ཁ་སྐར་ 

བ་དང་། ཁ་བསྐོར་བ། 

མགོ་སྐོང། 

།ཁ་སྐྱེངས་ བག་ཚ་བའམ། ང་ཚ་བ་ 
དང་། ཞུམ་པ། ཁ་ཅིག་ 

གིས་མི་ཉིག་ལ་གསོལ་རས་སྟེརང་གྱི་ཤོད་ན། དེ་ 

ལ་མི་གཉན་ཞིག་གིས་ལག་པ་བཟེད་ནས་ཁོང་ལ་ 
མ་ངག་པའམ་མ་རྟར་ན་ཁོ་ངོ་ཚ་བ་ལ་ཁ་སྐྱེངས་ 

ཟེར། དཔེ་ཡ་རུན་མ་ཁ་མྱེངས་ཀྱིས་མེ་གཔོད་ 

ཟེང། ཨང་། ཁྱི་ཁ་བརྐེངས་ནས་ཆུ་ལྔག་ཅེས།། 

།ཁ་སངས་ སྨན་དྲ་བའེ་ར་བ། 

་བྐ་ང་བ་ ཁ་གྲངས་མ་ཚང་བར་གསར་ 

ྦ དྲ་བསྟན་པ་དང་། ཟིན་དཱ་ 
བྱ་བ། 

།པ་བསངས་ ཀྭའཱཡ། ཨར་གསོ་བའི་བྱ་བ། 

འདས་པ། 

།ཁ།བྣསངས་པ་ བསྟན་ཟེན་པ་དང་། ཟིན་ 

དྭ་བྱས་པ། འདམ་པ། 
ཁ་་ ཨ་ཁ་ཁ་ཡག་པ་མ་བྱང་ཟེར 

བལ་བཱ་ལའང་འཇུག ཟེ་ཟཾ། 
ཁ་ཁ་ཁ་ཧི་ཐེས་པ་ལ་བ། ར་ཁག་པོ། ཁ་ཁ་ 
= གྲ ེོ 

མ། ཁ་ཁ་བསྔྡད་ན་ཁ་མཆུ་མེད། ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

།ཁ་ཁ་ཡགས་ མ་ཉེས་ཁ་གཞགས་རྟ་ཐ། 

༢༠¿ ཁ་ཁྲལ་ 

།ཁ་ཁར་ མ་ཕཾ་བའམ་ཕོགས་ངེ་བ་ྟེ་ 

ལགས་དགར། རྐུན་མ་ 
ལགས་སུ་དགང་བ། 

ཁ'བུ་སིམ་པོ་ ཟང་ཟིང་འད་འཇིའི་བེལ་ 
ཟེང་མེད་པ་དང་། བསམ་ 

གཏན་འཕེལ་བའི གཞས་དཔེན་པ། 
།པ་།ཁྲབས་ ཁ་ལ་གཡོགས་པའི་རས་ ་ 

ཁེབས་དང་། ཁ་གཅད། 

།པ་།བག་ ཁ་འགེབས། ཁ་བཅད། 
ྦ །པ།བོར་ ཁ་འཁར། ཕྱོགསཔ།མཚམམ། 
།པ་ཁྱབ།་ ཁ་བྲེག་བྱེད་པ། ང་ལེན་ 

བྱེད་པ། ཁམ་བླངས་པའམ་ 

འགན་ཡེན་པ། 
པག པ་ ཁ་ཐེག་བྱེད་པ་པ། 
ཁྭ ཏྲིར་ བེདིཀུ། མུཁབཏྡུན། སྟེགཔ 

།པ་ཤེར་ལག་ལག་བྱས་པ གཞན་ལ་བཅི་བཀར 

པ་པ 
།ཁ་ཁྲམ་ 

།པ་ ཁྲམ་པ 

།པ་ཁྲལ་ 

བུ། མཐྲའ་དང་། མཐྲའ་ 

སྐེང་ཁ། མུ་དང་། ཡན་ཀན། 

མེད་པས་ཁ་ལཡག་བྱེད་པ། 
ཀློ་ཁ་ཏྲ། ྦ 

ཁ་ཨི་གཡོ་གྱྱ་བཤད་པ། 
གཡོ་རྱ་ཤད་མཁན། 
མུཁདར༔ྟ། དགན་སྡེ་ཁག་ལ་ 
གདན་དགས་པའི་ཧྒྱགས་ཀྱི་ 

དམ་བཅའ་སྟེ། གདན་ཁ་ཏྲལ་དང་། ངོ་ལྟ་བ། 



ཁ་ཁྲིམས བསྔམས་པ་ 

།ཁ་ཁྲམས་བསྔམས་པ་ གལ་ཆེ་བའི་གཏམ་ 
མེགས་ཧྱ་ཁྱབ་མི་འབྱང་པའི་ 

ཆེད་དྭ་ཁ་བསྔམས་པའི་ཁྲེམས་ལ་ཟེང། 

།ཁ་འཁར་ མ་ར༥དང།་ལག་གྲོན་ཕོགས། 

ྣ འདང་བར་ཟེར། 
འཁར་བ་དང་ལག་སྟེ་ཁ འཁང་བ། 

ཆོང་ཁ་ 

།ཁ་འཁྱིག་པ། ཁ་བརྔམ་པ། དབཌ་སུབ་པ། 

།ཁ་འཏྱེ མས་ ་ ཆུང་ཆེན་པོས་ཧྱྱ་མཆོའི་ཁ་ 

འཁུམས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁ་ག་མ། ཁ་གང་མ། ཁ་གདན། 

ཁ་གང་ གྲུ་བཞུ་།ཁཁ།གང་བ། བེད་ཏཀྱི 

ཟངས་དྲངལ་གྱི་མིང་། །ཁ་ 

གར་སྐྙང་མ། ཡང་རས་ཁ་གང་ཁྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 
ཁ་གང དགར་སྨ་བ་ གཏམ་གང་བྱང་ མཁ་ 

བྱང་དྭ་སྨྲ་བ་ལྟ་བྲ། 
།བ་གབ། དན་དག་ཁ་མ་གསལ་བར་ 

བཞག་པ་དང་། ཁ་ཁེབང། 

།པ་གོབ་ ཁ་བའི་གང་རིལ། 
།པ་གཾན་ ཕྱ་པའི་སྒང་ལ་བྱོན'པའི་བོས་ 

ཁ་གན། 
།ཁ་ྱེན་ཕྱོགས" ཨུནྡུ་ཤ། ཁ་བྱེན་ལ་ཨར་ 

ཕྱགས་པ། 

ཁ་གངས་ སྔེ་ཚན་གྱི་གྲངས་རིམ་དང་། 

གྲངས་ཀྱི་ཁ གྲངསཔ། ཁ་གྲངཔ 

ག་ཆོད་ཇེད་ཅེ པ་པ་ལྟ་བུ། 

༢༠༠ 

ཁ་གླེང་སྷ' 

།པ་དགབ་ 

ཁ་འགུགས་བ 

ཁ་རྒོད་ 

མཁྲའ་གྲ། ཁ་གྲ་ཡངས་པ། 

ཁའི་ཟུར་གཡས་གཞཡོན་ལའ།། 

མཐཁའ་འཁབ་ཡུལ། མ་ 

མཚམས་ཀྲི་ཡུལ། ཆེས་མེད་ 

པའི་ཡུལ། 

དམགི་སར་བྱང་བའེ ་དགྲའི་ 
སྐད་ལ་ཟེང་རམ་སྣམ། 

པ་དང་དང་ཐྟོད་འགེགས་པ། 
ལག་པས་ཁ་ཕགས་བཀངབ་པ། ྦ 

ཁ་ལྐུགས་པ་དང་། ཁ་འཐྲེན་ 
པ། ཡང་ཆོལ་ལྟ་བུ་ཁ་དྭངས་ 

པར་ཁ་འགུགས་པ་སྟེ་ཆོས་སྨག་པ་ཟེར། 

།པ་འགོག་པ་ 

།ཁ་འགར་བ། 

ཁ་འགྲེག་པ། 

ཟས་དང་གཏམ་སོགས་བཀག་ 
པ། 

རྟ།ཁ་དང་ཆོས་ཁ་ཕགས་ 
གཉན་དུ་འགྱརང་བ། 

ཁ༠འཆམ་པ། ཁོང་གཉིཔ་ཁ་ 

འགྲིག་འདྲག་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ཕྱ་ཡ་དང་གྲུར་གྱི་ཁ་འབྲེལ་ 
ཕེགས་བཏང་པ་ལ་ཟེར། 

ཡམ་ཀ་པེཌ་ཀྱི་ཁབས་འཚོལ་ 

མ།ཁམ་པར་ཟེང། ཁ་བདེ་པཾ། 

ལ་ན་ཧྒན་པ། ཁ་ཤཾད། 
ཁ'་ངན་པ། གཏམ་ངན་པ། 

།བ་ངན། ཆེིག་རུབ། 



ཁ་རྒད་བཅོག་པ་ 

ཁ་རྒེ དྲ་བཅོ པ།་པ' ཆི ཤག 'ཚ་ཤྲཾ །'བཅམ།་པ འམ། 

ྦ ཆེག་རྩུབ་བཅག་པ། 

།ཁ་རྐད་པ། ཁ་ཕེ་བནི་དན་ལའང་འཇག་ 
སྟེ། མེ་ཏོག་ཀྲྭ་མུ་ད་རྣམས་ 

ཀྱི་ཁ་རྒད་པ་སྟེ་ཕྱེ་བང་བྱེད་པ་བཞུན་གསུངས། .. 
ཁ་རྒན་ པཱརྟ། ཁ་དམང་པབྱེད་པའི་ 

རྫས། ཁ་མཇེས་བྱེད་བུམ། 

ྦ པའི་ཧྒྱན་མ་བྱའི་སྨ'ལྟ་བྲ། 
ཁ་རྒལ་ ཁ་བཅམ་པ་དང་། གཏམ་ 

ཆ་ལེ་ཚོ་ལེ། 

།བ་ཧལ་བ་ གཏམ་རྱལ་བ། ཙོད་བླེང་ 
རྒྱལ་བ། 

ཁ་ཧུག་ དན་མེད་པའི་སྐད་ཆ། ཆ་ 
མེད་པའི་གཏམ། 

ཁ་གྱད་ གཏམ་རྒྱུད། ཁ་བརྐྱད། 

ཁ་བརྒ་ གཏམ་འྲད་མིན་སྣ་ཆོགས་ 
ཤོད་པ། ྦ 

།ཁ་བརྒྱུད་པ་ ཆིག་མཐུད་བྱས་པའམ'གཏམ 
གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་བརྒྱད་པ། 

ཁ་སྒོང། དཔྲང་པའི་རངས་པར་ཟེར། 

ཁ་སྒོས།  གྲོས། གདམས་ངག། ཁ་ཏ་ 
བྱེད་པ་ལྟ་བུ། བསླབ་བྱ། 

།བ་སྒར་བ' ཁ་ལོ་སྒྱང་བ། མདོག་རྒྱར་བ། 

ཁ་སྙིན་པོ། ཨཱསུསཊཿ: ཁ་རོད་པོ། 

༢7° ཁ་ཅང་ 

།ཁ་པྣཾག་ ཁ སྔོ་མབྱེད། ཇ་ལུང་། 
འབྲེང་པ་སཌ་ཁ་སྔོམ་བྱེད། 

ཁ་བྒསྲོས། གདམས་ངག། གྲོས། བསླབ་བ། 
།ཁ'བཕྱར་བ་ ཁ་ལཾ་བརྒྱར་བ། ཆོས་དང་ 

བོ ཕྱེང་སྡེབས་སེགས་བརྐྱར་བ། 
ཁདྒ་ ྦ བསེ་ར། 

།བངྒེན' བསེ་རའི་མེང་། 

།ཁ་ངག་ ངག་ཆེག། ་ 
་ངན་ དྲམབབ། སློད་པའི་མིང་། 

ཁ་འཚངས་པ་ཡང་ཟེར། 

ཁ'ངམས་ བཟའ་བཏུང་གིས་ཆིམ་པ་ 

དང་། ཕྱག་པོ་དང་ 
དབབལ་པོ་མིན་པའི་དེན། 

ཉེལ་ངམས་པ་གནང་བ་ཞེས་པའི་ཕལ་སྐད་དེ།། 

ཁ་དངགས་ ཁ་ངག་གམ། ཁ་བཤད། 
།པ་མངགས་ སྐད་བརྫགཔ་པའམ། གཏམ་ 

ྦ མངགས་པ། 

།ཁ'མངལ་ ྲ ནྲ་ཆྲལ། 

།ཁ་ལྔ་པ། ཕེང་གེ་སྟེ་གདོང་ལཞང་ཟེར། 
ཁ་ཝཱ་བ། ཁ་རམ་པ། གཏམ་ཤོད་ 

སྔས་པ། ཤཾད་རྫས་པ། 
།པ་མགས་ ངག། ཕྱེ་སྐད། 

།པ་རྩོན་ ཧྱས་སྤག་གམ། གཟོས་ 
བཏཌ། རྫ་མ་ལ་ཡང་འཇུག། 

།ཁ་ཅང་ ཁ་ཕྱང་པེ། ཁ་བདེ་པ། 



།ཁ་ཅང་བྲད་པ་ 

།བ'ཅཇ་བྱེད་པ་ ཁ་མཁས་པོ་བྱེད་པ། 

།ཁ་ཅིག། ཀེ་ཅིཏཾ། ཨེཀཏཿ འགའ་ 
པ རེ། ཆ་གཅིག ལ་མ་དང 
ཁ་གཅག་ཅེས་པའི་གངས་ཏྱི་གཅིག་ལྟ་བྲ་ཡིན་ 
ཀྱང་གས་འཕུལ་མེད་པ་འཕྲི་དགོས་པ་བཀས་ 

བཅད་ཕྔོན་མནི་ཕུགས་ཕྲོལ་ཞིན་སྙམ།མོ།། 
།ཁ་ཅཾག་དག་ འགའ་ཞྙེག་དག། ཁ་ཤས། 
།ཁ་ཅྭག་ན་རཾ་ ཡ་ལ་ན་རངེ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལབ་པ། 
།པ་ཅཱ'ལ། བ་ཆུལ། ཁ་ཆེའི་ལྫོངས་ཀྱི་ 

ད ྦ མིང་སྟེ་ཀཤྲིང་ལ་ཟེར། 

།པ་གཅོད་ ཁ་འཁེབས། ཁ་ལེེབ། 
།ཁ་བཅོད་པ་ ཁ་བཀབ་པ། ཁྱ ཧབ་པ། 
ཁ་བྱད་ ཕྨན་ཅྲ་གང་། 

།ཁྲ་བཅལ་ ངག་འབཁྱལ། དན་མེད་ཀྱི་ 
སྐད་ཆ། 

།ཁ'ཆབ་ འཆེ་བ་དང་། ཁ་ཡོག་དང་། 

ཡམ་འགབྲེ་ཉན་པ་སྟེ། ཁ་ཆག 
སྣ་རལ་བྱང་ཟེར་བ་ལྟ་བྲུ། 

ཡ་ཆད་ ཞལ་ཆད། ཁམ་བངས་། 

དམ་བཅའ། 
།བ་ཆད་བྱས་པ་ ཕཕཱཧཾཏ༔ དམ་བཅའ་བ། 
ཁ་ཆད ཤོར་བ་ ཁས་བླངས་ཐལ་བ། 

ཁ་ཆར་ ཁ་བ་དང་། གངས་དང་ཆངར་ 

པ་མཉམ་དུ་བབས་པ། 

| ་ཆཇས་ ཁ་བཅིང་བའི '་བསྐལ་ཆེག་ག། 

42? ཁ་ཆར་རུས་ 

བྱ སཟླ་། བའ ༠༦༦༢ 
དྭ ལྔགས་མཆེལ། མཆལ་མ། 

ཁ་ཆྩྭ་ཆུས་ཉཕྱང་ བལ་ཤྱི་སྟེ་མོང་ཕྤུབམ་ཕེགས་ 

༨ བྭ་གུ་ཡོད་པའི་སྙམ། 
།ཐ་ཆུངས་ རྐད་ཆུང་དྲགས་པའམ། 

ཆིག་ཉུང་པར་བྱས་པ། 

ཁ་ཆུས་ཕྲན་ ཁྲྭ་ཆས་ཆག་ཆག་བཏབ་པའམ 

 འབཐྲོར་བ། ྦ 
ཁ་ཆེ་ 9 ཀཾ ར། ཁླིར་སྟེ་ཡུལ་ 

ྦ ྦ དེར་གནས་པའི་མུ ཕལ་སཱན་ 
དང་། ཨང་སྐད་ཆེན་པེ་དང་། ཐལ་ཆེ་བ། ཤ་ 
ཁྭ་མ། ཤ་སྐམ་ཨང་ཟེར། 

ཁ་ཆེ་མཆག། ཁ་ཆེ་གུང་ཀམ། ཁ་ཆེ་སྐྱེས་ 

ཀཱཞིཿ རྔང། ཀྐངྐམ། ཁ་ཆེ ཤ་ཁ་མ། 

ཁ་ཆེ་གུར་ གམ་ བྐཐ་ ཀཤིརཛ། ཁ་ཆ 

སྐླེས་ཏེ། = 

མ་གུང་པས་གུར་གུམ་གྱི'མ་ བོན་ བཏབ་པ་ཡང་ 

རྐྱེས་པ་ཞིག་ག།། 

བཱ ཁ་ཆེ་མགྲན་ཁང་ ཁ་ཆེའི་ཟ་ཁང་། ཆོང་ཁང་། 

།ཁ་ཆེམས་ ཨནུབཱང། ཉལ་ཆེམས། 

ཞཆཾ ཁནི་རྫན་དུ་ང ་ཆེམས་ 
འཇག་པ། འཆཅི་བདའི་ཇེས་མུ་ཡག་ལེན་ེད་ 

_ ཧུའི་མཐྲའ་ཆེག། 
ཁ་ཆེར་སྐྱེས་ ཀརྨ ར་རྐྱེས་པའི་མི་རེགས་ 
བོ ཀིཆྐང་། བཟང་ དྲགེ་ ཨ་ཤཝམ་ གྱི ཅི རྱི གུམ། 



ཁ་ཆོད་ ° 

།པ་ཆོད་པ་ ཨརྨདན། ཁ་གཅོད་པ། ཁ་ 
འཁྲེབས་ཧབ་པ། 

ཁ་ཆོས་ ཁ་བཤད་ཏྱང་པའི་ཆོས་དེས་ 
ཉམམ་ལེན་ལ་མི་ཕན། ཞེས 

པ་སྟེ་ཁ་ནས'་ཆས་འཆད་མཁས་རང་དེན་དམ་ 

ཉམས་ལེན་མི་བྱེད་པར་ཟེར་རེ།། 

ཁ་མུ་ ཏིཾལཀ། ཝླལ་ ཁའི་འཐབ་ 
ཙིད་དེ་འཁྲུགས་གཤགས། 

གླེང་གཞི། གྱོད་གཞྱི་དང། མཆུ"ལྟཾལའང་ང་། 
།བ་འཆམ་ གཏམ་ཁ་མཐུན་པ། ་ 
།ཁ'འཆམ་ཁྲགས་ ཕ་མོ་ཕྷན་ཅག་གནས་པ། 

།ཁ་འཆམ་ནས་འོང་བ། གྲས་ཁ་མབན་ཏེ་ 
ཡང་བ། 

།པ་འཆམ་པ་ ཆིག་མཐུན་པ། ཁ་མཐུན་པ། 
ཐ་ཐུག་པ། 

།ཁ་འཆམས། ཏྱྷ་མན་པཾ། 

།ཁ་འཆམས་ཕྲགས་ ཕ་མོ་ཐྙན་ཅིག་གནས་ 
པའི་དན་ལདང་འཇུག། 

།ཁ་འཆལ་ བྫསཱ། ཁ་ཞཆལ་དེ། ཇག་ 
ྭ ཞཆུས་མམ་ངག་དབལ། 

།ཁ་འཆུས་ ཁ་གྱབན་དྲ་འགྱང་བ། 
།ཁ་འཆ་བ་ བ་ཐལ་བ། ཁ་ནས་ཆེག་ཤོང་ 

ཡུ་བ་ཐུང་ཁྱེས་པ་ལྟ་བུ། 

།ཁ་མཇལ་བ་ འོ་སེས་བའམ་ཁ་ཕན་ཚན་ 

རྱང་པ། ྲ 

_ 2༢ །ཁ་ཉཾང 

།པ་འཇམ་གཏིང་།ག་ ཁ་འཇམ་གཏིང་ནག་སྟེ། 
མེ་འདི་ཁ་འཇམ་ཡང་གཏིང་ 

གནག་པ་འདྲུག་ཅེས་ཕ་ལྟར། ཁྭ་ནས་གཏམ་རྙན་ 
པ་ཟེང་ཡང་གཏིང་ལ་ཕེམས་ངན།བྱཏག་པ། 

ཁ་འཇལ་བ་ བ་ལན་སློག་པ་དང།། རཔ་ 
ཕེགས་ཀི་རིང་བུང་ཁ་ 

ྦ འཇལ་བ། 

།ཁ་འཇུག་པ་ གཞན་གྱི་དན་ལ་བྲེ'ཇུས་ 
བྱེད་པ། 

།ཐ་ཇྗེ་ དེབ། པའར། ཁ་གཡང་ 
ངམ། བསེད་ནམམ་ཆེ་བ་ 

དང་། ཇྔེ་དཔན། ནར་ལོངས 
རྩེད་དང་མངའ་ཐང་ཆེ་བ། 

པ་རྗེ་ཁུ་མཆོག་ བསཾད་ཉམས། པཱཌ། 
གག བཟོད་བདེ། 

ཁ་རྗེ་ཅན བསཾད་ནམས་ཅན། ཕྱུག་པཾ། 
ཁ་རྗཾ་ཆེ་ བསེད་བདེ་ཆེན་པེ། དབང་ 

ཐྲང་ཆེན་པོ། 
།ཁ་རྗེ་བ' ཁཱའི་མྦར་ཡར་བརྗེས་པ། 
།པ3' འཐྲེང་བ། ཏང་པ་འབྲེང་པོ། 

།བཏན་ ཏྭང་པ་འཕྲེང་འཕྲེང་བྱེད་པ། 
།པ་༔ཏྣཾི ཊུ༔ འབྲེང་འགྲོས་ཅན། 
ང་ཉན་པ་ ཁ་ཝ་ཉན་པ། 

ཁ་ཉཇ་ ཆིག་ཉུང་བ། སྐད་ཅ' 
༠ སི 



།བ་ཉངཇ་ལག་གཙང་ 

ཀྐུན་མ་མ་རྱབ་པའི་དན། 

།་ཉེན་ ཁ་ཉེས་པ། མྱབ་ཝྡན། 
གདུལ་པ། 

།ཁ་ཉེན་པོ། ཁས་ཉུན་པའམ། ཉམ་ 
ཆུང་བ། །ཁ་མྐྱོན་ཅན། 

།བ་ཉེཔ། ཁ་ནག། ཡང་ནས་ཨང་ད་ 
དོ ཏུ་ཐ། 

།ཁ་པཉེས་ ཁག་ཤགཉི་ས་དང་། ཕྡེ་གཉི་ས། པ་མཉམ། ཁ་འཆམ་པོ། སྐད་ཆ་མཉམ་ 
པ་དང་ལེ་མཉམ་དྭ་ཟས་པྲ། 

།བ་རྙིང་ དངས་ཟག་རྙིང་པར་སྲོང་པ ཐཱ 

ཧི བཟུགས་གདན་ཁ་རྩིང་ 
དང་། ཁ་རྔོན་ལྟ་བུ། 

ཁ་བརྔོངས། ཕེམས་ཡ་བམས་རྩིང་མེད་ - 
པའི་ཁ་ལ་གཏམ་མྫའེར།པོ། 

ཁ་སྙི་ཐོ་ ཁ་འཇམ་པོ། 
ཁྭ་སྔོམསས ཁ་མྲབ་དམན་འྲད་འད་འམ་ 

ཁ་ཉང་ལག་གཅང་ ཁ་ཅུང་ལག་གཙང་ཡོན་ 
ཏན་ཕྱད། ཅེས་པ་ཁ་ནས་ 

_ རྐད་ཆ་མང་པེ་དང་བརྫན་མི་ཡབ་པ། ཡག་པས་ 

སྷམས་པ། བཟསེལ་རང་ཁ་ བམས་པའི་ཁོང་ཆྱིབས་ན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 
བ་ཏ་ ཁ'ལྟ། བསླབ་བྱ། ཁ་ཏ་བྱེད་ 

པ། མི་ངན་ཡ་ཁ་ཏ་མི་བྱེད 
ཅེས་པའ་ཁ་ཏ་དང་། གཅེས་པར་འཇེན་པ་ 

722 ་དགས་པ་ བླ 

སྟེ། རྱོད་འཇུག་ཡཔ། དེ་ལྟ་ཅིཞི་ཕྱིང་ཁ་ཏ་ “ 
_བྱེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར།། 

ྦ ་ཏ་གཅེག་བཅུག་ བསླབ་བྱ་གཅིག་སློཔ་པ། 

“༠༤ 

བ་ཏཿ མཁྲང་། 
སྨ ངོ ༤ པབ ༠༨ ༠ 

ཁཿ ྣ་ 
།པ་ཏམབག་ ཁ་ཏྭ། ཁཏ་ག། ཁ་ཊམ་ག 

སེ ་ཕྱའི་ཕྱག་མཚན་ཐྙིག་གི་ 
མང་སྟེ་ཅེ་གསུམ་ཡང་ཟེར། 

ཁ།ཏ་ཤིང་ གསལ་ཤཾང་། ྦ 
ཁ་ཏན་ ཏ་འདན། ཨྲབྲའ། 
ཁ'ཏོན་པ་ ཁ་ཏན་དང་། ཆེས་འདེན་བྱས་པ། 

( །བ་ཏན་བར༠ང་ དཅྭས། པརཇདཱ། ཕྱུན་དུ་ 

འདོན་རྱིུ་ཆོས་ཕྱོད་ལ་ཁ་བྱང་བ། 
ཁ་ཏོན་ཉྷཾགས་པ༥ ཁ་ཏན་ཀློག་པ། 

° བརྱད་པ་ 

ཁ གཏམ་ 
ཏུ་ཏང་ 

།ཁ'གཏགས་པ། བསད་པ། སྐུམ་པ། ཁ་ 
པཔ ༨༧ 

གཏགས་མའང་སྙང་། 
པའུའ༤ ༢ ༨ 
འབྲཾ་མ་ནྭས་པར་རྟ་རང་ཁ་ 

གཏད་འདན་པ། ་ྲ 
ཉལ གཏམ། འབེལ་གཏམ། 
ཧྱ་མཚེ ཞི ཁ་ཐཱེང་དང་གཏིང 
ལྟ་བུ་དང་། ཨང་ཁ་བཤད་ 

དང་བསམ་བླ་ལྟ་བུང་ཨང་བརད། 
།པ་བཏུགས་པ་ ཁ་ལ་འེ་གཏུགས་པ། ཁ་ལ་ 

ཞེ་བྱེད་པ། 

ས་ས ས་ས 4: 



_ །བ་གཏོགས་ 

ཁ་གཏོགས་ ཁས་ལེན་ནམ། མནའ་སྐེའ། 

༩ བ། ཇག་བཀད་བྱེད་པའམ་ 

ྦ བཀོད་པ་བྱེད་པའ།། 

ཁ་གཏོང་བ་ གཞན་ཡ་སྨད་པ། 
ཁ་བཏགས་ མྲབུ་ཉམས་པ་དང་། བསད་ 

- པཕ་དང་། ཁུངས་ཆད་པ་ 

དང་། ཨང་བོད་ ལུགས་སུ་རེན་འབྲེལ་བཟང་ 

ངན་དང་ལེགས་ཉེས་གང་བྱང་གི་སྐབས་སུ་ལེགས 

སྐྱེབ་ དང་སེམས་གསོ་དང་གཞུན་ཤང་མཇལ་འཕྲད་ 

སྐབས་མུ་མཇལ་དར་དང་། མགྲོན་དང་དང་། 
སྐྱེལ་དང་དང་། ཞུ་དང་དང་། འབྲཝལ་དང་ 

དང་། བཀྲིས་མཇཡ་དར་དང་། ཕུང་དང་དང་། 

གདན་དརང་ཕོགས་གོ་སྐབས་མང་པར་དེས་པེད་ 

_ རྱྱད་བྱེད་ད། དཔྲེར་ན་ཧྱྱ་གར་ཡ་ཤིན་ན་མེ་ 

ཏག་གེས་བྱེད་པ་དང་འདྲ་པདུ། གཞྟན་ཡང་ 

གས་ཆེན་ཁ་བཏགས་ཏེ། ཁ་བཏགས་ནང་མཛོད 

དང་བར་མཇོད། ཁ་བཏགས་ཉིན་མོ་བདེ་ལེཌ། 
ཁ་བཏགས་ཨ་ཤེ། _ །བ་བཏགས་ཆེ་ཆུ་ཨ་དང་། 

བེག་བཏགས་དང་། ཁ་བཏགས་ཟུབ་ཤེ། ཕྱིན་ 
མཛོད། བཅུ་སྤགས། བརྱད་སྤགས། བསོད་ 

བཏགས་དྲིན་པྱ།་ཟེར་བ་སྲེགས་རྣམ་གངས་མང་།། 

ཁ་བཏགས་བསྒྲལ་བྲ་ བསོད་པའི་མེང་། 

།པ་བཏགས་པ་ བློ གསལ་མགྲེན་རྐྱན་ལས། 
ཁ་བཏགས་པའམ་བཏགས་པ 

ནི་མཐུ་ཆུང་ངྱར་བྱས་པའམ་བརད་པའི་མིང་ 

༡ འོར 

དང་ཤུལ་མེད་དྲྭ་ཤེ་བའི་མེཛ་།། ཐཱེས་གསུངསཾ། 
།ཁ་བཏགས་ལོན་མུར་ ཁ་བཏགས་ཡེན་པའི་ 

ཞུར་རངརམ། མཚམཔས། 

ཁ་ཏ་ངན་པ་ ཁ་ཆིག་ངན་པ། མཇེམ་པ། 
ཁ་རྟག་བཟླས་ ཆེག་ཁ་ཚ་པཾ་རྨྲ'བ། 

ཁ་རྟེན་ ཁ་ཆད། 
ཁ་ལྟག་མཐོན་བོ་ ཁྭ་ཤོང་པོ་དང་སྨྲ་སྤེབས་ཆེ་པ། 

།ཁ་ལྟས་ངན་པ་ །་གཏམ་ངན་པ་མྨ་བ་དེ་གྲབ 

༩ པར་ཟེར། རར 

།བ་མྟྱན་ ཁ་གདན་ནམ ཁ་རྒྱག 

བས ནཿ༣་ཌདང་ བོད་པ་པ་ ཏྟ 
དང་། ཁ་བཏྭགས་པ་ཡའང་ '{ 

ཁ་སྟང་དུ་ དེ་ཁའི་སེང་དྲ་ཐེས་པ་ལྟ་ཐུ། 

།ཁ་རེང་ པར་པ | 
གང་ཡང་མ་བྱས་པར་གྲད་ 

པ་སྟང་པའམ་ཡང་ན་གང་ཡང་མ་བྱིན་པར་ 

བཏང་པ། ཕི་མགྲཾན་ཁ་རྟང་ལ་བཏང་པ། 

ཁ་རམས་ཧབ་པ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དན་ 
མེད་ཁ་ངན་ལབ་པ། 

ཁྱའྒ་ འྔྲི་ཤིང་དང་མདང་ཙེ་ 
གསུམ་པ། 

ཊར བསད 
ྲ ཁ་ཊྲམ་ཕཾ་ ཧྒ'ཡེ་ཕྱག་མཚན། 

།ཁཏཏཾ འགྱེགས་ཤིང་ཡ་ཕེགས། 

།བཊུན་ རསྐྱ་རྔགས་བྱེད་པ། འཁྲུཌ་པ། 

༥༥༥་ 



ཆཆ༢ལ་༧འའ༅༧འཁ༥འལ༤:༥འའཆ༅འའ༅༡༧༣༥༤༣༤འའའའའའའཐའམའ་འབས་འ་མ༤༧འའའཆ | འ!|ཚའའའའའའའ་མའ་འ་ཆའའའ་འམས་༧༧་ཆ༅༡་་༧ག༡༅་`འའའཆན༠༡༄༅༧༅༥༤འཆ༡འ་འཚ༩༡༢༣༤་༧༅༧*༡༣༧༧༡༄༩༡༡༠༡༠༤༢༠-༅ ༣༢༡༡ -༧༄༅༅ ༡༠༡༢-༥༡-༠༧ ༩ ༧ མཔར་ར་བབ༠བ་ཁུཿ 

ཁབ 

ཁཊིཀཱ་ བྲད་ལ་ཀར་ཏེ་རྡེ དཀར་ྲི་ 
ཕྱུག་གུདམ་དཀར་རྨྱག། 

།པ་ཤྒུཿ དཔུ་གོད། ྦ 

།ཁ་ཐབ།་ ༨ང་བ་ ཆིག་བསྲིང་བ་སྟེ སྐད་ཆ་ 
ཤད་ཡུན་རིང་པཾར་ཟེར། 

།ཁ་འྲགྲས་ ཨསཔར། ཁ་བཏགས། 
ཁ་ཧྲན་ ཁ'ཏན། རྒྱུན་འདོན་ཁ་ 

ྦ འདོན། ྲ 
3 ཆཆ ང་གི་བར གཤེ་བ' ཆིག་ 

རབ་ཀྱིས རེ ་པ། 

།ང་ཐལ་ ཐུག་བྲལ། རྩམ་པར་ཟེར། 

།བ་ཐལ་ཕ་ །ཁ་འཆེ་བ། ཆིག་མང་བོང་ 

པའི་དན་དང་། ཆེག་འབམས 
ཀླས་པང་སང་བ། 

 །བ་ཤྲི གས་ཆེན་ཁ་ཕྲི་ལྟ་བུ། 

པུབ ཁྲ" ཐུག་པ། ཉེལ་འཕྲད་པ། 
གདང་བཏུགར་པ་དང་། ཁ་ 

ཐུག་སྐོང་བ། དྲང་པོ་ལའང་འཇུག། 

ཁ་བ ཐོག་ཁ་སྟེ་ཁང་པའི་ཐོག་ཁ། 
ཁ་ཐར་ ཕྲེང་བ་དང་ཆ་ལག་ལྟ་བུ་ 

སཾ་ཕེར་ཁྭ་ཐོར་དྭ་ཕཾང་བ། 
ཁ་མཐུན་པ་ ཁ་ཆམ་པ། ཁ་བུག་པ། 

ཁ་མཐུར་བཅུག་ནས་ སྲབ་དང་མཐུར་གཉིས 

ཀྱི་ནང་ཞས།མཐུར་རྟཞའི་མགོ་ 
ལ་གཡགས་པ་ལྟ་བྲ། 

༢2༥༧ ཁ་དིརབརྔིཀཿ 

ྒ ཁ་འཐབ་ ཡཾ་བྱད་ཕེགས་མང་ཤུང།འདྲ། 

འད་མ་ཐེད་པ་ཕོགས་ལ་ཕན་ 
ཚུན་ཁ་འབྲབ་པ"ལྟ་བུ་དང་། གཡུལ་རྨྱེད་པ། 

དམག་འབྲབ་པ། 

ཁ་འཐམ་པ་ ཁ་ཕེ་མ་ཐུབ་བཞི་དན་དང་། 
ཡང་ཕན་ཚན་ཁ་འབྲབ་ནསམ་ 
བསྡད་པ། 

།ཁ་འཐེན་བཏང་ཐ་ ལོན་བཏང་བ། 
ཁ་འབྲེན་པ། 

ཁ་འཐར་ སཾ་པར་བསལ་བ་དང་། དམ་ 
དམ་དུ་སོང་བ། 

ཁ།འདེར་བ་ ཧྱེརང་པ། ཕོ་ཕོང་འབྲལ་ 

་ བའམ། ཁ་འཐྲོར་བཞི་དུྭད་ 

འགྲོ་ལྷ་བུ། 
8 ༣ ཆྲང། ཁ་དང་མཉམ་པ། 

།བ་དག་ ཆག་མཛངས་པ། ཆིག་གཉིས 
ནང་ ན་ར་ཕྱགས་ ཐུམས་ 

ཅད་ཁ་དག་སོང་ཟེར་བ་ལྟ། བུ་ལའང་། ཉམ་བྲག། 

ཁ དམ་ ནང་གཏམ། གཞན་ལ་མི" 

བཇིད་པ་ཁ་བཏན་པ ཞི་དན། 
།དིག་ ཁ་ཝིག། ཁ་ཝིག་མཁན་ཏེ་ 

བརྗེད་པ་དབ་དིབ་སྨྲ་བ། 
ང་དར་ བེང་ཝྡེང་། 

།ངདིར་ཀར ཕེང་ཝེང་ཅན། 
ཁདེརབཅིཀཿ . སེང་ཝེང་ནགས་པ། 



དིར་སེད་ 

ཁདེརསིཏ་ མེངལྡེང་དཀང་པོ། 

ཁ་དུྭག་ཅན་ ཝ་ཏམུཁ། སྦལ་དང་དྲག་ 

སྲང་ལྟ་བྲ། 
ཁ་དམ་པ་ ཟླ མསྲདན། འ་ཆྭྱཐན་ཐ། 

གྲེས་མཐུན་པ། ཁ་འཆམ་པ། ྦ 

ཁ་འཆམ་ཞིང་འདུས་པ། 

ཁ་དུམ་བྱེད་ཕ་ ཆིག་མཐུན་པར་2ྱེད་པ། ཡིད 
. མཐུན་པའམ། པ་འཆམ་ 

པའི་་དན། 
ཁརུང་ ཁ་ར་ཚ་དང་། དྭང་བྱེད་ 

གཉིས། 
ཁ་དུལ་པོ་ ཁ་འཇམ་པོ་པྤ་མཁན། 

།ཁ་དོག མཌང། ཤཱ་ལ། ཏཌཔ། 

ཁ་མདག། མདངས། དྲབ་ 
སྐྲ་མཐྲོན་མཁྲིང་གི་ཁ་དེག་ཏྲྭ་གྱུར་ཏོ།། ཞཱེས་པའི” 
ཆོས་གཞི་ལྟ་བྲུ། 
ཁ་དོག་དཀར་པོ་ དྲོ་ཁྲལ་གྱི་མིང་དང་། དག་ 

བྱེད་དེ། རྩ་ཀྲ'ཤ། 

ཁདོག་སྱེར་།ཁ་ ཕེར 
ཁ་དེག་སྙར་བ་ ཚོན་མདོག་ལྟ ° བུའི ་; ཁ་དོག་ 

ཟོ འགྱར་བྲ། 
།ཁ་དོག་ངན་པ་ སྲདངན། ཆོན་མདག་ངན་པ། 
ཁ་དེག་ཆེན་པ་ རིན་ཆེན། བསེར། 

ཁ་དོག་མཆོག་མ་ བུད་མེད་མཇེས་མ། 

ཁ་དོག་ལྟ་བྱུ༡ ཁ་དག་འྲད་པ། 

ཏ་དང 

ཁ་དོག་མཐའ་ཡས་པ་ ཨནརྟཝྲ། ཁ་མདག་ 

སྣ་ཚོགས་པ། 

ཁ་དོག་མཐུན་པ་ དགེ སློང ཆོང་གོང་གསུམ་ 
ཁ་དག་མཐུན་པར་གསལ་བ་ 
ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁ་དོག་ནག་པོ་ མེཙཀ། མདཾག་ནག་པོ། 

ཁ་དོག་པྣ་ཚོགྲས་ ཁ དོག་སྣ ཆོགས་མུ་ཏིག་ 
རྭབ་ཀྱི མིང་ཤིན་ན། 

ཁ་དོག་པ་ ལམ་དང་བ་ཁ་ཕོགས་དེག་པ་ 

དང་། བགེགས་བར་ཆེ་བ། 

དྡོས་དྲས་དམར་ ཤཿ ༡ ཆུ་གནས 
།པ་དྭག་བཟང་པ། སུབནྗྷ། གསེར། 

ཁ་དོཔ་གསུམ་པ ཤིང་བ་གླང་རྨིག་པའི་མིང་། 

ཁ་དོམ་ཅན་ ཆེག་ཁ་བ་ཅན། ཁ་ཧུགས་པ། 
།པ་དག་ སྟེབས་རལ་ཆེ་བ། གཏམ་ 

ཤོད་མཁས་པ། མི་ཆེན་དབང་ 

བཙན། མྲབ་དང། དཔང་དང་། ཙལ་དབང་། 

དང་། ཁྲདག་པ། མི་ཐྫན་པ་དང་། ཆེག་རུབ་པེ། 

།པ་དྭག'་ཆུང་བ་ ཉམ་ཆུང་པ་དང་། རྟབས་ 

ཆུང་བ་དང་། མཐུ་ཚུང་བ་ 

བ་དག ་དྲག་ ཁ་ཧགས་པ་དང་ཁ་ཚ་བོ་ 

དང་བཀན་གཉན་ཐ། 

ཁ་དྭག་པ་ 
པྟེབས་ཅན། །ཁ་ཤུགས་ཅན། 

།པ།དྲག་པོ། ཉེངས་ལྡན་ལའང་།། 

ཁཧང་ གཏམ་དྲང་པཕོ་ཤོད་པ། 

སས | སས || ༣ 

& ༦... 



ཨཡཅའ་འཁས་བའངད་འའའ་འའ་ཡབས་ས་བ་ཡག་གམ་་ཁས་དནལ་པཡས་ཡ་ལ་་འའས་ཡས་ཡ་སས་ཡབཡའ་མཁ་་་པ་པ འཡའ་པ་ཡ་ཡས་འཁལ་ཡས་ཡ་༠་་་ཡཡའ་ཡ་ཡའ་འང་ཡགའ་འབའ་ཡངམ་་ཡསང་གྲ་མ་པབའར།བ༠།༡༡༡༠ ༦ །ཨ༦ཿ་ ས་པ 

ཐངམ་འའང་ ༢༢༧འའའའའཆམ་བའ་མའ་འའ་འ་འའའའ་ཆ:ཆཔཆཆའ་་འའཆའ་བ་མ་མ་ལ་ཚམ་་འ་འའའའའའ་འ་འ་འ་འའའཆ་འའམའ་ངབ་་འ་་འ་ཆའ་འཆའའའའའ་་འའའཆའ་འལ་་ཚའ་ཐའ་འའའཆའའཆའའའཆལབའའབ་ཁལ་བལ་འཆབ་་མ༅་མ་སམ་ས་༡་་ཆམ་༠ས་ཁ$ལ་ལལས་་༠༠༠༡༠༠༣ཆ༧ཆའ་ ཆ་འ ཆས ཁ་ཡ དུའ་བུ་བ་བ་ཆ་བའ་ལ་ཆབ་བའ་བ 

༣ 

ཁ་དྲངས་ 

།པ་དངས། ཁ་བསྱར་བ། སྣེ་འདྲེན་པ། 
པ་ཝ་བརྒྱང་བའི་དན། 

[བ་ད ལ། །པ་བརྡལ་བའམ། བྷྱི་བྱཅ་ 
ཁ་རལ་ཟར་བཔ་ལྟ་བྲུ།ཆེ་ 

འཇིག་ངའི་དན། 
ཧཾཿ ཁ་དྲ་དང་ཁ་གྲཾེ་དན་གཅིག་ 

སྟེ་བཀྲ་ཤིས་པ། ཆེ་ག་སྩན་པ། 
ཆིག་བཟང་པོ། 

།བ་དྲ་བོ། ཁ་འཕྲེད་པ་ ཁམས་དང་ 
མཐུན་པ། པཀྲིས་པོ། 

ཁ་གདཔ། ར་ཁ 
།བ་གདག་པ། གཟད་བར་བཞོ་ེབ་པའེ། 
ཁ་གདངས་ གཞེར་མའི་མིང་དང་། །ཁ་ 

གདངས་པའམ་ཁ་ཨརང་ཕྱེབ། 
།ཁ་གདངས་པ་ ཁ་ཕྱེ་བ་དང་། ཁ་གཱལ་བ། 

ྦ ཁ་བསེང་བའི་དེན་ལའང་།། 
།ཁ་མདོག་ ཁ་དག སེ ཙ་བའི ཁ་དག་ 

མི་སེར་དཀང་དམར་བཅི་ 
དང་། ཡན་ལག་གི།ཁ་དོག་ 
བརྱད་ཏྟ་བྲ། 

པ་འདར་ གནམ་གྲང་བས་།ཁ་འདང་ 

ཤར་བ་ལྟ་བུ། སྐད་ཤྭགས་ 
་ྭ ཆེན་པོ། 

།ཁ་འདིག་ བརད་ཆིག་མི་དག་པ། 
།ཁ་འདུམ་བྱེད་པ་ ཁ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པ། 

42༡/ ཁན: 

ཁ'་འདབས་ ཕན་ཚྭན་ཁ་བྲོམ་མུན་པ། 

ཁ་འདོན་ ཁ་ཏོན། གཏན པའམ། 
གཏན་བྱ། ཞུལའདན། 

།པ'འདན བྱེད་པ་ ཉལ་འདོན་གནང་བ། 
།བ་འདྲན་པ། ཁ་ལོ་སྱྱང་བ། 
།པ་བརྡ་ ཁ་བརྡ་བཟང་པ བྱེད་པ་དང་། 

° བཤད་པ་བཟང་པེ་སྟ། བསྟན 

པ་དང་བ འྱགརདོ་ཞེ་ས་བ་ཏའི་ ཐ བད་བཟྲང་ 
པེ ལྟ་ངྲ།དང"།། ཨང་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པར་མཆུས་ 
བརྡ་སྟན་པ་སྟེ། 
མྤའང་བ་ལྟར་བྱས་ནས་ཁ་བརྡ་བྱེད་པ། 

ཁ བརྡར་ 

བུ་མ འཞི་མེག་མཐྲེང་ཨང་མ་ 

ངག་མྨ་བ་ལ་མཁམས་པའམ་ 

དན་མེད་གཏམ་མང་མྨ་བ། 
ཁ་རྡེབ་  སྨོད་པའི་དེན། སྨད་ཟྨ། 
།ཁ་སྔམས་ ཁཏ། གདམས་།བ། ངག་ 

བཅད་བྱེད་པ། 
།ཁ་སྡམ་བྱེད་པ། ཕན་ཚུན་ཁ་ཙོད་བྱེད་མི་གཉེས 

བུ ཀྱི་བར་མཐུན་ལམབྱེད་པ། 
།ཁ་སྨེམ་པ། ཁ་མནན་པ། མི་སྨ་བ། 
།པ་ཌ'ཀ་ ཀ་བེད་ཕཾ། བྲིལ་ཕོ་སྟྙེ་ 

དཔལ་འབྲས། 

།པ་ཌ་ག་ རཝ་གྲི་ལག་པ་གྱེར་པ་མ་ 
ཟེར། 

།ཁཌ་ནན༔ གདང་དྲུག། 
ཁནཿ བཀ་བ། 



ྦ །བནདི་ 

།པནཏི་ རྐེ་པ། 

།པནན་ བརྐཾ་བྱ། 

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། 

ྒ རང་བཞིན་བྱི་ཁ་ན་མ་ཐྲ་བ་ 

གཉིས་ཀྱི་ཉེས་དམེགས་ཏེ། བཅཕ་པའིེ་ཁ་ན་མ་ 

པྲཾ་བ་ཞེས་པ་ནི་རྐྱབས་འགྲོ་
ཞས་བཟུངས་སངས་ 

མ་རྒྱས་ཀྱེ་བང་རྒྱལ་བས་ཁྲིམསུ 
བཅས་པ་མཐྲའ་ 

དག་ལས་འགལ་བཞི་རང་བཞིན་ཉེཧ་མོངས་དྲག
་ 

པའི་སླ་ནས་ཉན་མོངས་ཕྱད་
པ་རྣམཔ་ལ་ཟེར་པ་ 

དང་། ཡང་དམ་བཅའ་བླངས་དང་མ་བླ
ངས་སྡིག 

པ་དང་། ཨང་། ཁ་ནས་མ་ཐན་པའི་ཉེས་རྡཾག་ 

སྟེ མི་ཕལ་ཆེང་རང་གི་ཉེ
མ་སྔིག་ཁོང ་ད་སྦས་ཏེ

 

ཁ་ནས་མ་ཐྲན་ཕས་ན་ཁ་ན་མྲཐ
ོ་བ་ཉེས་པའང་ 

སྣང་ང་།། 
་ན་མ་ཐ་བ'དང་

བཅས་པ་ ཉེས་རྡིག་ 

དང་ལྡན་པ། 
ཁ་ན་མ་ཐ་བ་དང་བྲལ་

ཐ་ ཉེཔ་སྡིག་ལམ་ 

བྲལ་བ། ཉཾས་སྡིག་མེད་པ། 

ཁྲན་མ་ཐོ་ཤ་ བད། ཉེས་དམིགས་ཁ་ནས ་ 
བརྗོད་མི་བཏྲབ་པའེ་དན་ 

ལ་བརྗད་དེ།། 

ཁ་ན་མ་མཐོ་བ་མེད།པ་ ནིརྱབདཱ༔ ནདད་ 
ཉེས་དམིགས་ཆེན་པ མེད་པ། 

ཁ་ན་མ་ཐེ འི་གཏམ་ ཉེས་དམིགས་ཆེན་པ་ 
དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ། 

¦ ¥ 

༢༡2 ཁ་ནིཏ' 

།ཁ་ན་མ་ཤྲཾ་ཐ་ལེ
་མངའ་བ་ སངསཔ་རྒྱབ། 

།བ་ན་མེད་ མ་མཁ་པ། ཕན་མེད། 

ཁནཡེ་ ཀྐ་སཾ། ྦ 

།པ་ནག་པོ། མན་པ་ནག་པ། བྲཀ་མ་ཤིས་ 

པ་དང་། ཡམ་འགྲ་མེད་པ། 

པ་ནང་ ཁའི '་ནང་ལགས། 

ཁ་ནང་བརྟས་ མནྟརྨུ།ཁཔྲབྲཏྭ། བེམས་ཕྱེར་ 

མེ་གཡེངས་པའི་དན། 
ཁ་ནང་བྟྟ སཀཏེ་ཤེས་པ་ རང་གི་སེམས་ལ་ 

བཟའ་ངན་དགེ་མི་དགེ་ཇ་ 

ལྟར་འདྲག་ཡེགས་པར་བརྟགས་ཏེ་སྤང་བླང་བྱ
ེད་ 

པ་ལྟ་བུ། ཨང་ཁ་ནང་བལྟས་གྲཾད་པ་ཕྱེ་བལྟས་
 

ཟེར་པ་ནི་ཁ་ནས་གཉན་ལྟ་བྲའ་གཏམ་བཟང་
ཉིང 

ྦ སྙན་པ་བཤད་པ་དང་སེམས་
གཞན།དང་མཉམ་ 

མཐུན་གྱིས་ལས་བྱ་མིང་ཟེར། 

།པ་ནད' ཁའི་ནང་གི་ནད། བྱིས་པ 

ཆུང་ཆུང་ཕེ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ 

ནད་འབྱུང་བ་ཕེགས། 

ཀར ཟས་དང ཟན 

ྦ རྒྱངས་བསྲིང་བའེ་དན། 

།བ་ནས་སྨྲས་པ་ ཁ་ནས་ཡབ་ཟིན་པ། 

།པ' ནས་མེད་ མེད་པར་ཟས་པ། 

ཁ་ནིཌ་ བཀད། 
ཁ་ནིཏ་ ཏཾག་རྩེ། འཇྲེར། 
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སས ེེ 

ཁ་པ་ 

ཁ་པ། མད་ཁ་པ། 

རྫ་ལཾ། ཁྲམ་ས་ཁ་ནེང་། 

ཁས་པ་ཁའི་ཉིན་ལྟ་བུ། 
ངཱ རས་མབགས་ཀྱི་ཁ་མདེག་ 

གཉིས་པ།་ 

ཁས་ཉིན། 

ཁ'ཉག། དྲི་འཕཾགས་དང་ 

ཁ་ཞཾག་དང་བྲག་བབས་དང་ 

བཅས་སྒྱན་རིམ་པ་གསུམ མ།། 

ཁ་ནས་སྐད་ཆ་སེགས་ནར་ 

ནས་ལབ པ། 

ཁྲམོམ་པ། ཁ་རག་ཛོད་པ། 
གབ ྦ 

དྲག་སྟའ'དུམ་ཐྲ། 

ཤགས། བུ་རམ་ཤགྱི་དྭངས་ 

མའི་ཤྭ་ཁ་ར་སྟེ། 

ཞྱེས་ཀྱང་བྱ། 
འཕན་པ་སྟེ་ཉམས་པའམ་ 

མཛད་པ་དང་ཁ་བཤད་དོན་ 

སྟང་། 

རྐད་རྒྱར། 

གལ་ལ་ 

ལོ་ཙྭ་བ་དང་། 

ཁ་བཤད་དན་སྟང་པ་ཡའང་ 

ཟེར་བ་དང་། གཉིས་པ། པཾ་ཏི་ཁ་པ། འདུལ་བ་ 

རྒྱད་ཁ་པ། འབྲམ་ཁ་པ་ 

ཉི་ཁྲི་ཁ་པ། གསུང་འབུམ '།བ'པ་ཟེ ར་ཐ་ལྟ་བ
ུ། 

44༢༦ 

༨ 

ཁ་པ་ 

ཁབ ཕོ བཏང་བ་ ྦ 

ཁ། །ཁ་པཾ་དུལ་པཾ། ཆེག་ 

འཇམ་པ། ཡང་ཁ་པོ ནི་ 

ངང་ཚུལ་ལམ་སྣང་ཚུལ་ཕྱིར་སྟན་པར་ཡང་འཇུག་ 

སྟེ། གལ་ཆེ་མད་ག་ཁ་པཾ་དང་། སེམས་བཟང་ 

མདོག་ཁ་པ་དང་། ཕྩིང་རྗེ་མདག་ཁ་པོ་བྱེད་ 

ཀྱི་འདྲུག་ཅེས་པ་ྟ་བྲའ་།| 

ཁ་ཕཾ་ ཆེ་ 

ཁ་པད་ 

།ཕ་ཌྤགས་ 

པ་དང་། 

ཁ་རྒྱག་པ། ཁ་མང་པཾ། རྐད་ 

ཆ་མང་པ་ལབ་པ། 

ཁང་བཞྲི་པ་ཤུད་དྲང་། 
མནའ མཐ་དྲང་ འན 

ཕེགས་ལའང་ང་།། 

ཁའེ་ཕྤགས་པ། 

ཐརཌ། སྨ་ར། 

ཕག་རོད། 

ནེཀཛྫན། སྟད་སྐྱེན་གསུམ་ 

གྱེ་ཨ་གྱལ་སྣོདཁ་རླབ་པ། 

ཁ་ཕྱང་པ་སྟེ་ཁ་མཛངས་པ། 

ཤཾས་རབ་ཅན། 

བུ་མེད་ཤེས་རབ་ཅན། 

ཕན་ཚན་ཁ་འཕྲད་པར་ 

བྱས་པ། 

ཁ་ཕ་ཆེ་དང་། ངེས་པའི་ 

དན་དང་། རང་ཆོད་འཇིན 

ཆིག་རྒྱགས། ཁ་རྒྱགས་པ། 

ཁ་ཕཾ་ བཏང་ཐབ། །པ་རྒྱགས་པ་སྨས་པ། ‹ 



ཁ ཕོ་ཌླཾ་སྟཾ 
།ཁ་ཕཾ་ཟླེཿ ཉེ ཁ་ཤགས་པའམ། ཁ་ཤབ་ 

བྱད་པ། ཧམ་པའམ་འུང་ 

གཏམ་མཐཧྭད་པ། 
ཁ་ཕེ མི་མང་གི་ཁ་ངན་གྲ་གས་པ་ 

སྟེ་མ་ཉེས་ཁ་ཕཾག་གམ་མི་ཁ' 

ཕག་པ་ལྟ་བུ། 

ཁ་ཕར་ སྲརཀཿ ལྟ་སྣོད། ཕཾང་པ། 
ཁ'ྱྱེ་ ཕྱི་ངོལ་དང་ཁ་བཏཌ་ཁ་ཕྱི། 

ཁ་ཕྱིན་དང་ཁ་ཕྱིན་པ་ གྲོས་མཐུན་པ། ཆེག་ 
གྲེས་པ། ཆེག་མཐུན་པ། ཁ་ 

ལོ་བརྒྱར་བ་ཡའང་ང་།། 

བརྡ་རྙིང་སྟེ་ཁྲེས་མཐུན་པ། 
ཕ་ངལ་ལ་ཁ་ཕྱེགས་པ། 

གཞན་དྲ་ཕྱོགས་པ: 
ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ཀྱི་ཤེས་ཕ་ དཔེར་ན། རང་ 

རིག་མ་ཡིན་པའི་མངན་སུམ། 

ཁཕྱིར'ལྟ་ 

དང་། རྟོག་པ་ཉ་བུའོ།། 

ཁ་2ྱེས་ ཁ ཕྱིས་བྱེདཀྱི་རས་ལ་ཟེར། 
ཁ་ཕྱེ་བ' ཁ་རྒྱས་པ་དང་། ཁ་འབྱེད་པ། 
ཁ་ཝྱར་ ཁ་མཐའ། 

ཁ་ཕྱེས་པ་ ཁ་འཐེད་པ། 
།ཁ་ཉྲགས་ ཁ་རྟ་བའི་ཕྱོགས་དང་། 

ད ཕྱེགས་ཇྗེས་སུ་འགྲེ་བ། 

།པ་ཕྲལ་ བྲལ་བར་བྱེད་པ། ཕོ་ཕོར། 

དབེ་བར་བྱས་པ། 

44° ཁ་བ་རེངས་པ་ 

།ཁ།འཕང་བ་ ཉིས་སྐྱེན་གཉན་བྲག་བརྗེད་ 
པ། ཁ་འབྱམ་དངགཔ། 

།པ་འཕངས་པ ཉལ་འཕ་པ་པ་དང་། སྐྱེན 
བཙུག་པ། གཤྲཾགས་འདྲེན་པ་ 

དང་། གཅུན་དུ་མཛུབ་མ་བཙུགསང། 

།པ་འཕལ་བ་ ས པར་བྱེད་པ། བྲལ་བ། 

ཁ་འཕུར་ ཐེ འབོ 

།བ' འཕྲོད་པ་ ཁ་དྲཾ་བ། བཀྲ་ཤིས་པ། 
ཏ་ཟཾག་སྒཾ ཕྱགས་དང་ཁང་པ་ 

བེགས་རང་ལ ཕན་བུག་སྨྱིན་པར་ཟེར། 

།པ་བ་ གངས། ཧམཧེམཿ 

།བ་བ་དཀར་པེ་ གངས་དཀང་པ། མདོ་ཁརས་ 
ཁ་བ་དཀང་པ། 

ཁ་ཐ་སྐི་ ཧིམཛ་བརཊ། ཆུ་ཡཝ། 

ཁ་བ་ཅ་ཌ་ཁ ཁ་འདད་བྱའུ། 

ཐ་བ ཅན་ གངས་ཅན། ཧྷིགླ་འཱ། 
ཧམྦལ།ཏ། 

ཁ་བ'ཅན་གྱེ"་ཡཱལ་ བོད་ཡུལ། གངས་ལྗངཔ 

ཁ་བ་ཅན་པ། དོད་ཤྱ་མི། 
ཕ་ཐ་ཆར་སྐྱ་ ཁ་བའི་མེང་། 

།པ་བ་འབབ་ ཧིམྟརཿ ཁ་བ་རང ་བཅིན རེ 

འབབ་པའ།། 

།ཁ་བ་འཇབ།་ ཧིམཱཧཤ། ཁ་བ་བབས་པ། 

།ཁ་བ་རེ་པ་ གངས་ལྔངས་པ། བོད་པ། 

།བ་པ།རངས་པ་ འཁྱགས་པ། 



།ཁ་བའི་དས་ 

།བ་བའི་དུས་ ཧེམྙར༔ དགུན་ཀ། 
དགུན་སྟད། 

ཁ་བའི་དུལ་བཅེགས། ཁ་བའི་རི། གངས་རི། 
།ཁ་བའེ་འཁྱགས་འ དེད་ གངས་དང་འཁྱགས་ 

པའི་འདྲེད་རྡབ། 
།ཁ་བའེ་གཇས། བ་མོའམ། པད་ཕེར། 
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།ཐ་བའི་དྲག།བ། མེ་དང་མེ་ཉ་དང་ཉི་ཚན་ཆེ་ 
བརང་ཟར། 

།བ་བའི་ཕུང་པེ་ ཧིམསཧཏི། 
།ཁ་བའི་རི་བ་ གངས་རི། 
།ཁ་བའི་ལྷན།པོ་ གངས་རིའི་ཕྲན་པཾ། 

ཁ་བད་ ཕྱི་མཁྲའེ་མིང་། གངས་ བོ 

ངས་དང་། ཁང་པའི་ཐེག་ 
གི་སྤེན་བད་ལའང་ཇ་།། 

།ཁ་བད་བཏང་ གྲང་བདྡལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་ 
ྦ ཕེགས་ཀྱི་ལྕགས་ངེའི་རྟེང་དྲ་ 

ཕྱི་དགྲའི་མདའ་དང་མདེའུ་སཾགས་འགགས་ཤིང་ 
ནང་ནས་མེ་མདའ་སགས་རྒྱབ་ཆག་པའི་བྲ་ག་ 

. མང་པོ་ཡད་པའི་བཅིག་པ་ཕ་ཁུང་ལྟ་བྲའེ'མེང་ 

དྭ་གསུངཔ། ་ 
ཁ་བར་བྱེད་ རེག་བྱ།འཇམ་པའམ་བཟང་བ། | 

།ཁ་བུ་ ཁྭ་བཐབ་པ། བདག་ཕྡིག་པའི་ 
ྦ _ གཡང་ལ་ཁ་བུབ་ཏུ་ཝང་ཟེང་ 

བ་ལྟ་ཐྲ། ྦ 
༤ 

ཁ་བྱུབ' ཨཅ། ངའ་ནྲ་འ་རྱ་ག་ཐུན་ 

།པེ་བྲིན པོ་ 

བརྡའ། ཡང་ཁ་བུབ་ལག་པ་འའང་ངོ །། 

པ་བ" ཁ་ཕ་ཆེ། ཁ་རྒྱགས་པ། 
ཁ་བ༠ཆེ་ ཁ་ཧགས་པ་དང་། ངས་ 

པའི་དོན་དང་། ཁ་ཏིག་ཆེ་བ། 
ཁ་བོ་དང་ངོ་པར་ཁྱར་ཏ། ཁ་ཧགས་པར་ 

བྱས་ཏེ་ང་འབྲེན་པའམ་བྱམ་ 

ཡུས་ཤོད་པར་ཟེར། 

པ་བྱ" ཁ་གཏམ་གྱི་ཆེག་སྟེ། ལོ་རྒྱུས 
¦ མཁན་གྱི་ངག་གས་བྱས་པའེ་ 

གཞན་ན་བཧྲམ། 

།ཁ་བྱང་ ཁ་བྱང་བ། ཤེས་རབ་ཅན། 
༼༩ 

ཀཏསུཁ། ཁ་ཨེག། རྟགས་ 
ཡཾག། ཕྱི་ཡེག། ཧྱབ་ཡེག་དང་སྡེད།གནས་ཀྱི་ 
མིང་ཡག་ཁ་བྱང་ཕེགས། 

།ཁ་བྱ་བ་ ཕལིཏོ། པཀཤ། བིཀསིཏ། 
¬ ཐེ་ལགྲརཙ་ཤ་་ 

བྲས སྣ ་ 
བྲག་དང་] ཧྷེ་ཡུལ་ཁ་བྲག། 
ཐ་དབྲམ ། 

ཁ་བྲལ མཾ་ཕོར་ཁ་གྱེས་པ། 

ཁ་བྲེ་བ། མཚོ་དང་ཆུ་བོ་ཕེགས་མར་ 
 རྐམས་པཞམ། ཝྔོ་ཚད་ 

ྦ མརང་ཉམས་པར་ཟེར། ་ 

ཁ་བྲན'པ་ ` ཚོང་ཟོང་སགས་ཆོང་བདེ་བ་ 

འམ་བཅོང་སྨ་བར་ཟེར། 



ཁ་བྲེ་ ཁྱེ 

ཁྲ འདམ། 

་བླན་དཀའ་བ་ [7་ཆིག་འཐུད་པར་དཀའ་ 
བ། སྱན འདྲེན་དཀའ་བ། 

ཁ་སྐྱང་བའམ་ཁ་ཕྱོགས་པར་དཀའ་བ། གཟེར་ 
རྙོན་བཧྱ་པ་དང་། བཏང་པ་དང་། རྒྱག་པ་ 

རྣམས་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཏེ་དན་གཅེག་ག། 
ཞེཔ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བརྡའ་བཀྲལ་ཉེང་མཁ་ 

བསྔ་པ་ལས་གསུངས་པ།། 

ཁ་བླཱན'ཏ་ ཁ་འདྲེན་ཏེ 

ཁ་དབང་ ཁྭ་ཤུགས་ཆེ་ད།དང་། 
ྒ གྱུ'ནེ་ར། 

ཁ་དག བ་དྲབག་སྟེ། ར་ལུག་གི་རྨིག 
ྦ བུ་ཁ་དབྲག་དང་། ཆུ་ཁ་བྲག 

_ ཧྭང་། མཆུ་ཁེ་དཔྲག་དང་། ཤྲེངྲ་གཾ་ཨཁ་གྲ་ཏ་ 
དྲབག་དང་། རིིག་པ་ཁ་རལ་ལྟ་བྲ། 
ཁ་ དྲེ མཆོ་ཕོགས་ཁྲ་ཕེ་པའི་མ་ 

འངས་པ། མར་འགྲིབ་པ། 

ཁ་འབར་ སེ་ཤད་མ། 
ཁ་འབར་མ། དཱཱལྡམུཁཱཾ། གནད་མྱིཾན་མ་ 

ཞྱག་གི་མེང་སྟེ། ཁ་འབར་ 

_ མནེ་གཏོར་རྒྱག་ལྟ་བྲ། མེ་རཾ། 
ཁ་འབུ་བ་ མེ་ཏག་ཁ་བེ་བ། 

།བ་འབྱུབ།ཏུ་ཉལ་བ། ཕ་རྟེང་ཁ་འབུབ་ཏུ་ 
ཉལ་བ། 

ཌྷ 

།་འབྱུས་ ཀརཀ། 

ཁ་སྦྱང་ 

མེ་ཏོག་བཉད་ཁ་ 
མ་བྱེ་བ། 

གནཀ། ཁུཊ་རྦཝྲ༢ེ ཁྲ་ཏེ། 
 རྐད་འབ་བུབ་ཙམ་དང་། 

ཁ་ཕེ་ཙམ་དང་། བྱིས་པ་དང་། མེ་ཏོག་ཁ་ 
འབྱེད་པ་དང་། གསར་པ་རྐྱེ་ཚམ་ལྟ་ངྲའ།| 
།པ་འབྱམས་པ་ ཆེག་མཐའ་ཡས་སུསང་བ་ 

དང། ཡང་ལམ་ངན་ཁ་ 

འབྱམས་ཟེར་བ་ལྟ།"བུ། 

པ་འབྱུས་པ་ 

ཁ་འབྱེད་པ་ ཁ་གདངས་པ། ཁབ་ཕྱེ་བ། 

ྦ བྱེད་ཆེག། 

ཁ་འྲ་བ ཨན། པྲི་བའམ་དམའ་བའེ 

དན་དང་། ཁ་ནས་མང་གྲིཔ་ 
པ་དང་། ཆུང་བར་བྱེད་པའི་དེན།'དང་། མཆོ་ 

དང་ཆུ་ལྟ་པྲ'ཉི་མས་སྐམས་ནས་ཁ་འབྲི་བ་ལྟ།བྲ། 
ཁ་རྤད་ཆེ་ ཁ་ཤོབ་ཚ་བ། ཡག་ལེན་ 

ྦ མེད་པའི་གཏམ་ཁ་མྨོས་ཅན། 
འབྲས་ཁ་རྦད་ཆེ་བ། 

_ ཁ་བད་པར་བྱེད་པ། ཁ་ཆླན་ 
ྦ པ་ལའང་ང་། 

ཁ་མང་རླབ་པ་སྟེ། ཁ་མར་ 
བརྟན་པ། སྟད་ཁ་རྤབ་པ། 

ཙེད་པ་པགས་ལ་རྤངས་པ་ 

ཁ༠རྐད་པ' 

ཆེ་བ་ལྟ་བྲ། 



ཁ་རྦྱར་ 

ཁ༩ཕུཿ 

ཁ་སྦྱང་བ། ཟངས་ཆེན།ཁ་ 

ཕྱར་བ་རིན་ཆེན།ཕེལ་མས་ ྦ 

བཀང་ཞེས་དང་། ཡང་ཁ་ྦར་བ་ནི་འཾ་སྐྱེལ། 

བའམ་བྱོ་ཤུག་གཉིས་གཉེན་འདུན་བྱེད་པ
་ལ་ཟེར། 

ཁ་ཕྱེར་ དཤནོརྫཏཱ། ཁ་སྦྱར་བ། 

འགྲིགས་པར་བཀོད་པའི་དོན། 

ཁ་ཕྱོར་བདུན་ལྡན། རྡ་རྗེ་འཆང་། 
ཁ་སྦྲན་ ཁ་ཏན་།དང་། རྨས་པ་ལའང་། 

ཁ་མ་འཆམ་པ་ བྲོམ་ཁ་མི།མཐབུན་པ་དང་། 

ཁ་མ་འགྲེག་པ། 

ཁ་མ་ཕྱེ་ཐ་ ཀུཁཊམལ། སྣོད་དང་མེ་ཏོག་ 

སེགས་ཁ་མ་ཕྱེ་བ། 
ཁ་མ་བྱེ་ ཀེ] རང་བཅཞེུན་གྱིམ་ཁ་མ་ 

ྦ བྱེ་བའ། 

ཁ་མ་པྲི་བ་ ཤུང་ངྱང་མ་སཕོང་བ། 
།པ་མར་ལབ།ེ་ ལོག་པར་བསྒྱར་ཏེ། བོོར་ 

= དུ་ཕྱེགས་པ། 

ཁ་མེ་འཆམ་པ་ ཁ་མེ་མཐུན་པ་དང་། ཆིག་ 
མེ་མཐུན་པ། གྲོལ་མི་ 

མཐུན་པ། ཁ་མ་འཆམ་པ། 

ཁ་མི་ཟིན་བ་ མདག་མེད་པ། 

ཁ་མ་ཤེས་ཕ། སྐད་གཞཉན་ཡབ་མ་ཤེས་པ། 
ཁ་མ་གསལ་བ"། ཆེག།དན་གསལ་པ་མེད་པ། 

་མིག་ཡར་བྟལ་བ། མེིག་ཉས་ཡ་རབས་ 

རྔིས་བྱེད་པ། ལན་འགྲེས་པ། 

༢༢༣ 

ཁ་མེ། སྐྱ་མ་རྔ་བ་དང་། ཆང་ངོ་ཁ་མོ། 
།བ་མུང་ཞན་ སྐད་མྱར་ཞུན་པ། ྦ 

ཁ་དམར་ བརྟག་གམ། རྟགས་དཔྱད་ 

ལེཌ་པ་དང་། བརྔྫགས་པ་ 

_ ཡགས་པར་འདོད་པ། དེལ་ཅིཔ་ཀྱི་ཁ་དམར་ 

།ཁ'་མད་ 

ཁ་སྨྲས 

ཕྲ ˆ ཆོ 

།པ་མུར་ ཏའི་པྲབ་དང་། ཡང་ངས་ 

པ་དང་ཕྱར་སྐམས་ཕེགས་ཊ་ 

ལ་མུར་པང་ཟེང། 

པ་ཡུར་བརྟེན་པ། སྦྲབ་།།ང་ བཏགས་པ། 

ཀ་མེད།དང་འདྲ་བས་ཐབས་ 

མེད་པ། ལབ་ན་ཁ་མེད་དང་། 

བཏོན་ན་རྒྱ་མེད། ཟེར་བ་དང་། ཡང་། ཁ་མེད་ 

སྐག་པ། ལྕེ་མེད་དིག་པ་ཟེར་བ་ལདང་ངོ་།། 

དྲེའ་བཀྲམ་པ་ཟེར་བ་དང་། ཁ་དམརང་ཏོག་ 

དང [ཁ'དམང་ཕག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་
དང་། ཁ། 

དམང་པོ་ལའང་།། 

།པ' འི. གདགས་པ་ མངོན་པར་བརྗད་པ་ 

དང འཕིགས་ པར་སྨས་ 

ཐ་དྐང ། གསལ་པར་ རྨས་པ། 

།པ་མ་ཉེགས་ མའི་ཁ་རླངས་པ། 

བསྫང་ ༢ ནེ 
གཏམ་མང་སྦ་བའི་དན། 
ཁ་མཆུ་དང་། 

ཁ་སྨྲས" སྨད་པར་ 

བྱེད་པ། 



ཁ་ཙམ་ 

།ཁ་ཅམ་ ཆེག་ཙམ་དང་། ཁ་རྟང་པ། 

།བ་བཅཾན ཁདཱགྲ་ཕེ་དང་། „ ཆོག 
ྦ བརྟན་པཾ། 

ཁ་བརྩམ། ཁ་ཟུམ་པ། མྲར་སློས་ཕྱོར་བ་ 
དང་། ཞེལ་ཚུམ་པ་ཡང་ཟེར། 

།པ'ཅོང། ཁ་སང་། 

ཁ་རྩོད་ ཁ་ནས་ཕན་ཚན་ཾད་པ། 
།ཁ་ཚ་ ཁ་ཚ་རིང་ངེ་བ། 

།པ་ཆཾ་བ' དུ་བཞི་ཅ་བ། 

པཾ ཆེ་བ ཞལ་ཚ་པོ་དང་རོ་ཚ་བ་དང་། 

ཡང་ལས་དན་གལ་ཆེ་སྟེ་ 

ྫ གཏུག་ཡའང་ཟེར། 
ཁ་ཚངས་ཀེ ས།ཡང་བ། ཁ་ལབ་འཇུག་པ། 

ཆག་ལབ་ཤེས།པ། 

དཤྭི། སྨན་ལ་ཁ་ཚར་བཏབ་ 
པ་ཟེར་བ།དང་། དར་ཡུག་ 

ཁ་ཚང་ཅན། སྟེ་ཚང་རམ། མཏྲའ་འཛར། སྣམ་ 
རས་ཕོགས་ཀྱི་སྟེ་མོར"སྐྲད་པ་གཉན'འཐུད་ནས་ 
བཏགས་པ་དང་། ཡང་། ཟར་བྲ་དང་། ཁྱོན 

དང་། ཁ་སྙོབ་དང་། སྟོན་པ་དང་། དཔེར་ན། 

སྨན།གཅིག་གཅོ་བོང་བྱས་ནས་དེ་ལ་སྨན་གཞུན། 
ཅིག་ཅུང་ཟད་བཏབ་པ"ལྟ་བུ་ལནང་།། 

ཁ་ཚར་ཕུན་ཆར་ རཾམ་བཞིན་བཏགས་ཟིན་ 
པའི་ཁ་ཚར་དང་། 

ཁ་ཆར་ 

ཅོམ་དུས་ཀྱི་ཕུན་ཚར་ཏེ། མདོར་ན་མཇུག་ན་ 

ཁྲག་ 

` 434 ༩. © ཁ་ཚོན་བཅད་པ 

འཛར་པ་ཁ་ཚང་དང་། འགེ་ན་འཛང་བ་ཕུན་ 

ཚང་རོ། །ཐྱེཾཔ་བླ་གསའ།མཁྲིན་ཧྱན་དྲ་གསུངས་ ་ 
པ་དང་། ཡང་། དགེ་མློང་གི"བསླབ་བྱ་གནམ་ 

ཚེ་ཝེང་ཆའི་བརྡ་དེན་ལས། ཁ་ཚང་ཕུན་ཚར་གྱི་ 

མཐའ་ནང་བ་དང་། ཞེས་པ་ནི། ཁ་ཚར་དང་ཕན 
ཚར་ཅན་གྱི་གས་དགེ་བླང ལ་མི་རང་བས་ན། 

ཁ་ཚར་ཕྱན་ཚར་གྱི་མཐྲའ་ལྟར་ནང་བ་དང་། 
ཞུས་པ་ཡིན་པར་ཕེམས། སྭ་བཐར་བྱི་མདར། 

གླང་པོ་ཆེའི་སྟལྟར་མ་ཨཞིན་པ། 6ེཔ་གརུངསཾ།། 

ཁ་ཆུཐ་ ཁ་བ རབ་པ། གངས་ཚུབ། 

།ང་ཆོ་ རང་འདོད་ལྟར་ང་རྒྱལ་གྱིས 

བྱེད་པ་སྟེ། ཁ་ཚོ་ཤིན་བུ་ཆེ་བ། 
ཁ་ཚོད་ ཁ་ཚོད་བ་ཝིང་ཆག་གི་ལན་ 

སྨས་པ། ཆེག་གང་འདྲ་ལབ 

ང་མེན་ཆོད་ལྟ་བ། 

པགས་ལགས་ཉེས་ཁར་ལྟ་བར།ཡང་ཟེར། 

།ཁ་ཆོན་ ཨྭིའི་ཏགས་ངེས་དན་བྱི་ཆིག་ 
ྦ གམ། ཆིག་བརན་པ། ཁ་ཞེང་ 

ལའང་འཇུག། ཨང་། ཁ་འགྲིག། ཁ་འཆམ་ 
ཁ་མཐུན། ཐག་གཅད་པ་བགས།ལའང་། | 

།པ་ལོན་བཅད་པ་ ངེས་པར་ཐག་བཅད་པའི་ 

ཆེག་སྟེ། བློ་མགྲེན་ཡམ། 

ཡང་མར་དང་ཅམ་པ་ 

ཁ་ཆོན་བཅད་པ་ནི་མཏའ་ཚད་པའམ། མཐའ་ 

དག་ཤེ ས་པའེ།དོན་ཨིན་གྱི"བླེ ་ཆོམ་མེད་པ"་ཌ མ་མ་ 

_ ཡིན་ན།། ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རཾ།། 
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རཾ 

- 

ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ 

་ཆོན་ཆོད་པ་ རང་བཞིན་ཤིས་མངའ་ཆོད་ 
པའམ། ཐག་ཆད་པ དང་། 

བོ འབོའ་དོན 
ཁ་ཆེན་མ་ཆད་པ་ ཐྲག་མི་ཆད་པ། 

།ཁ་མཆུལཾ་ ཏུཌཿ རཀན་ཕུག་མཚམས་ 

དང་། ཁ་སྣའི་ནང་ངཾས ཇམ་ 
མཆུའི་ནང་ལ་འཇུག། 

།ཁ་འཆངས་པ། སྣད་པ། སད་ར། 

།ཁ་འཆོག་ ཁ་འཆོག་ཆེན་པ ཟེར་བ་ 
དང་། ཁ་བརྡང་བཏང་བ། 

པ་མཇངས་པ། གཏམ་ཤྭོད་རྟངས་མཁབ་པ། 

།ཡ འཇངས་པ་ ལག་སྣེ་མེགས་གཏོང་དམིཌ" 

བྲལ་བཞམ་མཁ་གནད་ཤིན་ 
ཏུ་ཆེ་བར་ཟེར། 

།ཁ འཇན་ བུ་བྱག ཀཀིལ། ཁ་འདེབས 

དང། སྣོན་ཕ་དང་། ཕན་ 
པ་དང།། ཕན་པངའི་སྡེ་ལྟ་བུ་ལའ། 

།པ་འཇིན་བྱེད་པ་ ཁ་འཇིན་པར་མངགས་པ། 
གྲགསབྱེད་པ། 

།བ་འཇིན་གསུམ། ཏིཔཊ། སུག་སྡེལ། གུར་ 
གུམ། པི་ཕི་ལེང་གསུམ་མོ། 

།པ་འཚུམ་པ། ཁ་མ་གདངས་པར་ཟུམ་པ་ 

དང་། བཞུད་པ། 

ཛྔ ཕྲིན་བུ་ཞིག། 
་རྫུ་ར་ དངལ། ཤྲ 

ཁ་ཟ་ 

པ་ཛེ་ ཁ'རྗེའི་བརྡ་རྙིང་སྟེ། འཇིག་ 
ཏེན'ལུགས་ཀི་ལེགས་པ་དང་དེན་གྲབ་པའི་དེན། 
ཀཌ འཆུན་ _ །པོ་ནས་བཛརྫན་བཤད་ང། 

།པཾ་རྫམ་པ་ ` ཁའི་མཆུ་ཏཾ་ཕཾགས་ཨར་ 

བརྗེས་པ། ྦ 

ཁ་ཞན་ རྤུས་ཀ་ཉེན་པའམ་རེགས་ 
ཕོགས་དམན་ཞེ བ་ཉམ་ཐག་ 

པ་རསྟེ། ཁ་ཞུན་པའི་སྡག་བརྫལ། 

།ཁ་ཞན་པོ་ པྟེབས་ཉམས་པའི་དོན་དང་ 

_ གཏམ་ཁ་ཞུན་པའང་ངོ།། 

།པ་ཏཱར་ ཆུ་བྱ་ཉེག་གི་མིང་དང་གདང་ 
༩ ་ 

།པ་ཞེ་ 8་ཞེ་མེ་མཚུངས་པ་དང་ཁ་ 

གདིང་མི་མཚངས་པ། 
།་ཞེ་མཐུན་པ་ ྦ ཁ་སེམས་མཐུན་པ། 

།ཁ་ེ་མེད་པ་ མངན་ལྐག་མེད་པ་དང་། 
ཁ་གདིང་མེད་པ། གསལ་ 

ཁ༠མེད་པའམ། གསལ་མི་གསལ་མེད་པ། 

ཁ་ཞེང་ ཱ ཞེང་ཁ། མཚོ་འདི་བ་ཞེང་ 

ལྟ་བྲ། 
ཁ་ཞེན་ ཁ་ནས་ཞྱེན་པ་ཆེ་ཚུལ་བསྟན་པ། 

།པ་ཞེས་ ཁ'ཟས། 
།པཾ་ཟ་ ཉད་པ། གདུགས་ཆོད། ཚལ། 

ཟམ་དང་ཟ་མ། ཉིན་གུང་ 

5 



ཁ་ཟ་སྙ་མས་པ 

།པཾ་ཟ་བསྙེམས པ་ ཁ་ཟ་ཁེབས་པ། 

པ་ཟ་བསོད་པ་ ཁ་ཟས་བཟང་པ་དང་ཞྱིམ་པ 
ཁ་ཟད་ཟད་ ཁ་ནས་ཆེག་མ་ཚང་བར་དྲ་ 

ཤཱཾད་ཕར་ཟེར། 

།པ་ཟམ་ ཁ་ཆེཞི་ཡུལ་ཞམ་བྲན་པའི་ 
ཁ་ཆེའི་ཟམ་དང་བལ་ཟམ། 

འདི་གཉིས་ཀ་དང་གས་ཀྱི་མིང་། 
པ་ཟས་ ཆེ ཇེམན། བྷཛན། ཁ་ཟས་ 

ྦ གཙང་མ་ཟེརང་བ་དང་། 

ཁ་ཟཕ་ལ་བརཏམ་པ་ཟར་བ་ལྟ་བུའ། ། 

ཁ༠ ཟས་མཆཐ།་ ཟས་མཆོག་སྟེ་རེ་བདའ་བ། 

དང་། ཞྙིམ་པ་ཕེགང། 

ཁ་ཟས་བསེད་པ་ སྡིག་པ་མེད་པའི་ཟམ་དང་། 

ཟས།་འཚལ་བ། 

ཁ་ཟུམ་ མེ་ཏོག་ཕཾགཔ་ཀྱི་ཁ་འགག་ 
དང་། ཁ་ཚམས་པ། 

།ཁ་ཟྣམ་པ། ར་ཁ་དང་མེ་ཏོག་ཁ་ཟུམ་པ། 
ཁ་ཟུར་ ཤིང་འབྲབས་ཁ།་སུར། 
ཁ་ཟེད་ ཁ་འཇེད། སྟད་ཀྱི་ཁ་ཟེད་པ། 
ཁ་ཟེར་ རྱྱ་བའམ། མི་སྙན་པ་སྨྲ་བ་ 

དང་།. བཀྲོན་པ་དང་། ཅོ་ 

འདྲི་བཞ།། ཞེས་གསུངས། 

བླིབཱཙཱ་ཨ་ཏི། རཤ། མུཁར། 

ཁ་དྲག་པཾ་སྨྲས་པ་དང་། དན 
མེད་ཆག་དང་། ཕྱོས་པ་དང་། དམེ་བ་དང་། 

ཁ་ཟར།བ་ 

དད ་ 

སྨད་པ་ཕོགས་ལ་འཇུག། 
།པ་ཟེར་ཅམ་ ཕྱེ་བ་ཙམ་དང་། སྨོད་ཙམ། 

ཁ་གཟར་ ཆློགས་ཆུང་དང་། ཁྱེམ་བྲ 
¦ དང་། . ཐུར་མ་དང་། 

གཟར་བ། 
།པ་པཟར་བོ ཀལཅིཀཿ ངེ་ཕོགས་གཡང་ 

གཟར་པྲེཾ། 

ཁ་བ།ཟེ་ ཁ་གཟེ། ཧྱྱབ་གདན་ལན།། 

།་བཟང་ ཆེག་གི་བཏང་རག་དང་། 
བྲཀ་ཤེས་པའི་གཏམ། 

_ ཁ་ཟླ་ ངག་ལན་བྱེད་པ། 
།པའི་ཉིན་ ཁ་པ་ཁ་ཉིན་ཐེས་པ་ལྟ་བྲ། 
།༨།འག་ ཞཾག་ཏུའམ། མི་མངཾན་པ། 

ཁ'འག་དུ་བཅུག་པ། ཁ་ 
ཞག་ཏུ་"བལྟས་ཏེ་ཤི་བ། 

།པ་ཡ་ _ ཡབ་ཡ་བྱས་པ། བསླབ་པ་ 

དང་། བསླབ་བྱ་ཡོན་ཏན། 
ཁ་ཨ་བེད་པ། ཁ་ཡི་ཨ་ངས་མི་ཐུབ་ཅེས་པ་ 
དང་། མི་དེའི་ཁ་ཨ་མི་ཐུབ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

པ་ཡ བྲ་ཡུ། རང་རེ། 
ཁ་ཡང་ ཁ་མྐྱང་པ། 

།་ཡངས་ངོག་ ཁ་ཡངས་པ་དང་ཡངས་པོ་ 
མ་ཡཾེན་པ། དག་པོ། 

ཁ་ཡན་  གཏམ་ཆལ་ཆལ་སྤྲ་བ་དང་ 
 འབམས་པ་དང་། ཨང་། 



ཁ་ཨན་མུ་ཡན་ 

ཙིས་སྐབས་སུ། བརཅི་པྱའི ཕྲོག་དང་དབང་ཏཐང་ 

གཅིག་པར་ཁ་ཨན།ཟེང་བའང་སྣང་སྟེ། དཔྲེང་ 

ན། ཤིང་སྟག་ཤིང་ཡེས་ལ་པ་ལྟ་བྲུའོ། ཡང་ 

ཡང།་ཤར་ལའང་འཇུག་སྟེ། ངན་པ ཁ་ཡན་དུ་ 

མ་ཤརང་བ་བྱེད་དགོམ་༤@ེས་བརྗེད་པ་ལྟ་བྲ། 
ཁ་ཡན་རུ་ཡན། ཁ་རལ་སྣ་རལ་ཏེ་བག་ཨངས 

ཅི་དགར་བཏང་བའི་དོན། ས 
མརྭ་ཤེས་པའམ། འཐྲར་ཏེ་བཞག་པ། ཁ་ཨན་ 

མེག་ཡན་ཡང་ཟེར། 

།པ་ཡར་ ཁ་གྱར་བ་དང་། ཕོ་པེ་ 

བའམ། ཨང་རང་པ་དང་། 

རེ་ངེ་དང་། དབྱེ་བ་དང་། ག་ར་དང་། ཁ་ཤང་ 

དང་། འགའ་ཞྱིག།'དང།| ཡོགས་སུ་དགར བ་ 
དང་། ཁ་ཅིག་ལའང་འཇུག། 

ཁ་ཡྭ་ཀྭ་ ཁའི་གཡས་གཤན་ཟུར་གཉིས་ 
ཀྱི"མིང་། 

་ 1 
ཁ་ཡེ་ལྲུག ཁ་ཡེ་གའམ། །ངི་ཚུ། 

པ་ཡ ་ཡབ། ཁཱཀྭར། མིང་ཡིག་དང་། 
མིང་གི་རྟགས། ཡང་དངར་ 

པ་ངེས་བསྟན་ལདའང་ཟེར་ཞེང་ཁ"ཤེག་བཀླག་ན་ 

ནང ལ་གང་ཨོད་ཤེཔ་པེ།། ྦ 
།ཁ་ཡུ། ར་ཅ་མེད་པའི་རི་དྭགས། 

ཁ་ཤྭ་ཡུ་མ། 

ཁ་ལུ་མ། རྭ་མེད་རི།དྭགས་ཁ་ཤ་མོ། 

ཁ་ར་ 

་ཡང་ ཁ་ཉུན་པ། ཆེག་མང་དྲུ་སྨྲ་བྲ། 

་ཡེལ་ བརམ་པའི་ཁཕྱིར་འཕྱང་བ་ 
ྦ ` ཁ་ཡེལ་འ་མྱར་འདྲངས་པ། 

ལོ -.ུ ྱུ ང་བའི ,”¬ 

༥ ཨཔ། མ་ཉས་པར་ཉེས་སྐྱན་འགེཝལ 

བ། མ་ཉེས་ཁ་ཨོག་བྱང་ཟེར 
པ་དང་། མ་ཉེམ་པར་ཀྱད་ཁ་མཆུྱ་དང་མི ཁ་ ུ 

བྱང་པ་སེགས་ལ་ཟེར། 

།པ།་ཡོནཔ་ ངཔ་ཏོྱོག་ཀྱོག 
'ག་ཡར་བ་ གཞུན་གྱིས་བརམས་པར་ 

ྦ རང་གི་བཙམས་པར་ཁང་ 
བླངས་པའམ་། མེར་བཏགས།'པ། རང་མིན་པས་ 

གན་ལ་མིང་བཏགས་པ་ཉ་བ། 
།ཁ་གཡལ། ཐླཔ་བྱེད་པའི་མེང་། གཉིད་ 

མཾགས་དྲ་ནས་གཡལ་རྱབ་པ། 

།པ་ག]ཡལ་ བམ་པའི་ཁ་པཌ་ཕྱིར་འཕྱང 
` བརང་ཟེར། 

ཁ་ཕ།ཡེལ་བ་ ཁ་གཡེངས་པ། མི་སྐང་བའི་ ྦ 

ཁ། ལྦན་པ་ཡངས་རྫོགས་ 

ྦ སྣོད་ཁ་གཞེཡ་པྲ་ལྟར། 
པ་པ།ཡཔ།ས་ ང་ལ་གཡགས་པའམ། །་ 

ཁེབ གདན་ཁིང། ཡང་མ་ 

ཉེཾས་ཁ་གཡོག་ཏྭ་གཉན་གྱི་སྐྱན་རང་ལ་འགེལ་བ 

ལྟ་བྲ། 

ཁ་ར་ ཀ་རའི་མེང་དང་། ཏནི་རྨ། 

སིད སས རས གས 2 རྫ ས་བ 6 {< 



རཿ 

རཿ འཁང་བ་དང་། གྱོང་བ་དང་། 

གཅོད་བྱེད་དང་། བརླང་པཾ། 

དང་། ཙུབ་མོའི་དན། 

ཁར་རས་ ར་ཙུབ་པ། 

ཧྲག གཙང་གི་ཇ་མ་ཁ།རག་ཟེང་ 

བཞི་གངས་རི་དང་། ཡུལ་ 
ལྙིག། ཁ་རངག་རྒམ་ཆུང་པ་ཕེགས། 

།ཁ་རན་ བླ སྦལེ། ྦ ཁའི་ཁ་ 

འེ འཁབ། 

།བཔརལ་ ཁ་གྲངས་མ་ཚང་བ་དང་། 

ཁ་བཅག་པ་དང་། བརྡལ་བ། 

ན་ཚོད་དྭུས། ཡང་དྲུག"ཅརུ་ ཁ་རལ་དུས་ 

ྦ ཁ་ངལ་བཞི་བཅྲ་ཁ་རལ་ཕུམ 

ཆྭ་ཁ་རལ་ཕགས་ལོ་དང་ཆེའི་གངས་ཚད་མང་ 

རྫོགས་མཚམས་ལྟ་བུར་ཀྱང་འཇུག། 

ཁ་རས་ ཁ་འགེབས་བྱེད་ཀྱི་རམ་ཏ་ 

བུ གསལ་བ་འདྲེན་པའི་ ཁ་རས 
ཁ་རུ་གཏིག་ ཁ་ར་ཐྲིགས་པ་གཏིག་པའམ་ 

ི ཟེད་པར་ཟེར། ྦ 

ཁ་རུ་བསྡིགས་པ་ གདང་ཁང་མཛབ་མས་ 

པརྨགས་པ། 

ཁ་རུ་བསྔེབས་པ་ ་ཁ་ར་བརྫི གས་པའི་ད ན། 

' ༨ བྡམས་པ་ ཁ་ར་བརྡེག་པའམ་འཕངས་པ། 

[༠རུཾ་རཱ་ བཆི། མབཙཝལ། 

བིཌ། བིཌལྦངཌ། ཚྭ་ནག་པ། 
རཙཀ། 

ཐ༢¿ ཁ་རུ་ཚྭ 

སྨིན་ཚྭ། བིཌང་ཞེཕ་དང་། ཤེལ་ཕྲེང ལས། 
ཁ་ར་ཚྭ་ཡེས་དྲེད་སྐྱེད་སྤས་པ་དང་། སླེགས་ 
དང་འགྱིང་འཁྲོག་བད་ཆུང་འཇམས་པང་བྱེད། 

ལྕགས་ཕྲེང་ལས། ཁ་ར་ཛྭ་ནི་དྲེལ་ 

ལྕིབས་རྩུམ་པ་ཡེན། ཞྱེས་དང་། སྐཱན་གསལ་ 
ཡས། །ཁ་ང་ཚྭ་ནི་སྣམ་ཞེང་དྲེ་ལ་ཚ། །སྟད་ཀྱི་ 
བད་ཀན་སྨད་ཀྱི་རུང་ནད་འཇམས། 

དང་ཟུག་དང་ཡུས་ལྩི་རྟུག་སྐམ་དང་། །བཤང་ 
འགག་ལྟེ་སྦོས་སེལ ཞེང་མེ་དྲེད་རྐྱེད། །ཅེས་དང་། 
རང་བྱང་བས། ཁ་ར་ཚྭ་ཞེ་དྲེད་ཀྱི་གཅོ། །རྒྱ་ 
ལོང་ཚད་སེལང་མཚར་ཆེ། །གསུང་པ། མིང་ནི། 

ཅཔ།་པར། 

[གཟེ རབ་ 

མ་ལོ་༩་ཡང་ཟེར། འདི ལ་༨ང བྱང་དང་བཅོས་
 

མ་གཉིས་ཡད། རང་བྱང་ལ་དམརང་ཤག་གཉིས་
 

ཡོད། གང་ཡང་སྣ་ཅང་ཉི་འདྲ་ལ་འད་དང་རྡན 

ཉིང་ར་ཚ་དྭ་གྙཞུ
བྲ་པོ་བ་ཡིན། དམང་པོ་ལ་ 

འྲད་ཡིག་ཏུ། ཁ་རྭ་ཛཱ་ནི་མི་ན་བཅག་པ་འྲད། | 
ནག་གམ་དམར་ལ་རྭ་གཞུ་བ་དྲི་མ་བྲེ

། །ཞེཕ་ 

དང་། ནག་པོ་ལ། འྲད་དཔེར། ཁ་ར་ཚྭ་ནི་ 

ཅོང་ཞྷི་ནག་པོ་འདྲ། ཞེས་ས།། ཅཔ་མ་ནི། 

ཚྭ་བཟོ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བཟེས་པ་སྟེ། ཚྭའི་ཧྲུ 
དང་བཟོ་ཁྱད་ཡ་དབྱིབས་མ་ངེས་ར་རྫ་མ་འདྲ་ 

ལ་རིགས་གཉ་ཕ་ཡོད་པའ།། ཞེས་གསུངས། དེ་ 

བཟ་བའི་ཚུལ་ནི། བཟནའི་གནས་ཉར་མཁོའི་ 

ཟ་མ་ཏཾག་ལས། །་ང་ཚྭ་བཟོ་ན། ཡན་ཚྭ་སྒོང 

གང་། སེར་མཚང་དང་བྱང་བུལ་སྙད་མེད་གཉིམ་ 



ཁ་རཾ་སྙིངས་ 

སྒེ་ང་གང་རྣམས་ཞིབ་བཏྲལ་ཕོལ་བྲབ་ཏདྭ། རྫོན་ 
ཡ་ཀང་བ་དམར་རྙང་བསྲགས་པའི།ནང་དྲ"བླུག་ 
རྟི བཞུས་ལ་རྡེ་སྟེང་བླུག་པས འགྲབ་པཾ། །ཡང་ 

ན་ཡན་ཚྭ་ཟླེ་ང་གང་། མཚུང་ནག་དང་བྱང་བྲལ་ 

རྒ་ང་རེ། གཤག་ར་ལུག་གསུམ་ཐུག་པའ་དྭ་ 
དང་། འདྲེ་ཡེ་དྭ་བྷའ་གློ་ང་རེ་བཅས་ཅི་ལྟར་ 

.བཟྩཆ་ཡ་བཟུ་ུགས་གེང་ལྟར་བྱའ།། ` ཞྱེ་མ་ 
གསུངས་སོ། | 

ཁ་རུབ་ ཁ་ཟུམ་པ། ཡང་མང་པ གྲོམ་ 

ཁྭ་མཐུན་ནས་ཙོད་པ། ངན་ 
པ་ཁ་ཇབ་ཧྱབ་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁ་རེ་སྐྱིངས་ ཁ་རྐྱེངས་པ། ང་ཚ་བ། 

ཁ་རེ་།ཁོ་རེ་ ཕགས་ངེས་པའི་དོན་ནམ། 
ལུས་རལ་བདེ་པོ་མེད་ཕ། 

ཁ་རེག་པ་ ཁ་སྱར་བ་སྟེ་འེ་བྱེད་པ། 
ཁ་ངོ་ ཁ་ལ་པྲོ་བཞི་ར། 

།ཁ་རོག་ ཁ་བཙུམ། ཁ་རག་སྡོད་ཅེབ་ 
ྦ པ་ལྟ་བྲ། 

_ ཁ་རོག་འདག་པ' ཁ་ངཾག་སྡེད་པ། ཁ་རེག་ 
སྟི་འདྲུག་པ། 

ཁ་རོག་པ་ སྨན་རྫས་ཕམ་ཛྭ་ལ། 

ཁ་རེབ་ སླ་མེད་པ། 

_ ཁ་རླངས་ ཁ་ནས་ཐྲན་པའི་དབགས་ 
རླངས་པ སྟེ་དྲུག་སྦྲལ་གྱི'ཁ་ 

རླངས་མཁའ་ལ་འཁྲེགས་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

44@ 

གྱ 

ཁ་ལ་ 

།ཁ་ལ་ཅ་ལེ་བ་ 

ཁ་ལ་ཆགས་ 

ཁ ལ་ཉན་པ་ 
ཁ་ལ་ཉན་པ་ 

ཁ་ལ་འཐུང་ 

།བ'ལ་འབབ། 

3༣༨ 

ཁལམི་འབར་ 

8 ཐ ཧུཐ 

ཁ་ལག 

ཁ་ལ་སླ་སྟེ་དོན་ལ་དཀའ་ 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
ཇའི་ཞྭག་དང་རས་ཐྲང་གི་ 
ཉག་ཙི་ལྟ་བུ་དཀར་ཨལ་བྱི་ 

ཁང་གཡེངས་བསྡད་པ་ཡའང་།། 

སུཁབྣ་ཕནཿ ཁའི་གཏམ་རྙན་ 
ལ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ། 

ངག་ནས་བཀལ་བཏུབ་བེགཔ། 

ཉེལ་ལ་གསན་པོ། ྒ 

ཨསྭརྷ་ཡཿ ཁ་ལ་ཆུ་ཇེཌ་ 

འཐུང་བ། 
གསར་དྲ་བབས་པ། 

བྒསཾ་བ་རྟང་གཟན། ངག་ 
བཀལ་མི་བཏུབ་པ། ཁ་ལ་ 

མི་ཉན་པའི་བྲ་ཕྱག་ལྟ།བྲ། 
ཨཾ་དགས་རྒྱལ་པ་ཁ་ལ་མེ་ 

_ འབང་ལ་ཟེང། 

ཁུག་རྟའམ། ཆང་སྡད་བྱེའུ། 
ཁ་ལ་རེག་གཅོད་ སྟང་རེ་སྟེ། རྔོན་པོ"བྱ་ཁྱུང་། 

ཁ་ལ་རེག་པ་ 

།ཁ'ལ་སླྭ་ 

ཁ་ལག་ 

ཟྲས། ཟསཔ་ཁ་ལ་རེག་པ། 

ཁ་ཡ་སླ་སྟེ'དོན་ཡ་ཁག་ཅེས 
ཐཔ། 

ལྟཾ། ཞལ་ལག། གསེལ་བ། 

གུང་ཟས་ལྟ་བུ་དང་། ཨང་ 

ཁ་ལག་འབུ་ཐེས་པ་གདང་ལག་འཐབ་པ། 



ཁ་ལན་ 

ཁ་ལན ཁ་ཡེས་གཏམ་ལན་བཏབ་པ་ 

དང།བཅོད་ལན། དད་ཟས་ 
ྦ ཁ་ལན་བསམ་ངན་འཁྲུག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲུ། 

ཁ ལན སྦྱིན་པ ཚབ་ལན།ཕྱིན་པ། གཏམ་ 
ཡན་ཝག་བྱེད་པ། 

ཁ་ལན་རེ་བ། ལན་འཚལ་བ། 

ཁལ་ སྤེགས་བླང་སྐད་དེ། ཡེ་ཏོག། 
ཁ་ལས་སྐྱས་ བྲམ་ཟེ། 

ཁ་ལས་ཆེན་པོ་ ཁྭ་ཧག་པ། ཁ་ཕོ་ཆེན་པོ། 

དང་ཧད་བ་བའ་གཏམ་ 
བཤད་པ། 

མས་དེ . བཏེར 
ཁ་ལཱ་ རྒྱ་མཆོའི་ཡིང་། 

ཁ་ལིན་པ་ བོད་ཏྱི་ས་གནས་ཅིག་གི་མིང་། 
ཁ་ལན ཏའི་ཕྲབ། 
ཁ་ལུ རུན་དང་། དེ་ནས་དང་། 

ཤཾས་པ་ཡའང་ང་།། 

ཁ་ལྱང་པ དབེན་པར་བཏུཌ་པ། འབྲག 
དགན་ན་གནས་པའ །! ཁྱེས་ 
གསུངས། 

ཁ་ལུད་ཁ་ཤོར་བ། ཁ་ལུད་འབོ་བའམ་བཤོ་བཞི 
དན། དཔེར་ན་ཆུས་བཀང་བའི་སྟོད་ 

ཕྐྱོམ་ཀྐྱེམ་བྱས་པས་ཁ་ནམ་ཆུ་མར་ལུད་པ”ལྟ་བྲུ། 

།བ'ལེབ་ ཁའི་དབྱིབས་ལེབ་མོ་ཤོད་པ། 
ཁ་བཅོད། ཁ་འགེགས་བྱེད། 

4༣༠ 3 ཁུས 

ཁ་ལོ་ ཁ་ཕྱོགས་དང་གྲུ་གཟིང་གི་ 
ཀྱེ་པ་དང་རྟའི་སྲབ། 

།ཁ་ལོ་སྒྱར་བ་ སརྲིཿ ཕངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ 

ྦ དང་། སྦུཏསི། ཁཱརྟཿ ཟླདི་ན། 
གྲྭུ་གཟིངས་དང་ཤིང་རྟ་དང་རྩམ་འཁོར་ཕོགས་ 
ཁ་ལ་རྒྱང་མ།ཁན། ྦ 
ཁ་ལོ་པ་ སྡུར། སླབགཿ ཞེས་དང་། 

སྤརའྦི། ཚཱ་ཨཱཿ སྟེ་ཤན་པ' 
དང་། ཁ་ཕྱོགས་པ། ཁ་ཕྱོགས་རྒྱར་མཁན། 

ཁ་ལོ་བ་ ཅང་ཤེཕ་དང་། རུང། 

།བ་ལོག་པ་ གཏམ་ཡལན་སློག་པའམ་ཚར་ 
ཁ་ཡོག་པ་དང་གྲིའི་རྟཾ་ཁ་ 
ཡེག་པ་ལྟ་བུ། 

ཁ་ལོང་ སྟར ཐངས་ཏྱི་ཁ་ཡོང་བ། 
ཁ་ལེན་ སྲབ་མཐུར་ངམ། སྲབ། 

ཁ་ཤ་ རི་དྭགས་ཁ་ཤ། ར་ར་དང་། 
སྒྲ་སློག་ཀྱང་ཟེར། 

ཁ་ཤ་ །ནི་སྦྱར་རལ་བཞམ་ཤོ་བ་ཊེ 
༔ ཁ་ཤཾ་འམ་ཤ་ལྔཾ། 

ཁ་ཤ་ལྡམ ཁ་དུམ་པའམ་བཅིངས་པ། 

ཁ ཤགས་ གཏམ་མྨ་བ་སྟེ་མཛངས་པར 

བྱས་པའི་ཆེག། ཁ་གཤག་ 
ཀུང་ཟེར། 

ཁ་ཤྭས་ ཁ་ཅིག་དང་། འགའ་ཞིག་ 
དང་ངེ་ཟུང་། རེ་གའིས། 



ཁ་ཤིན་ཧུ་ཆེན་པེ་ 
ཁཤིན་ཏཱ་ཆེན་པོ་ ཁ་རྱགང་པར་མྨ་མཁན། 

ཁ་ཤུགས་ གྲྭས་ཆོགས་སོཌ་ལ་ཁ་དབང། 
ཆེ་བ། 

ཁ་ཤུགས་ཅན་ ཁ་ཤེད་ཅན་གཏམ་སྤོབས་པ་ 

ཆེན་པར་སྨྲ་བ། 

ཁ་ཤུགས་མེད་པ་ སྐད་ཆ་ལབ་རྒྱ་ཅིབ་པ་ 
ཁོ མེད་པ། ྦ ྦ 

ཁ་ཤིད་ ཁ་ཕཾ། གཏམ་ཤད་ཚན་ཆེ་བ། 
།ཁ་ཤཾད་ཅན་ ཆིག་ཚ་བོའམ་ཁ་དག་ཚ་པོ། 
ཁ་ཤོ་ ཤོ་རལ་ཏེ་མྱར་ཝྡོང་ཅན་ཏེ། 

མབ རར ་ ངཇ་མོང་མྲཆར་ཅནམ། 

རེ་བང་མྒྱཆར།ཅན། 

ཁ་ཤོག་པ་ ཕྲང་ཕྲམ་དཀང་པཾ་གཡུང་ 

བའི་མིང་། རངོ་ཚ་ཡང་ཟེར། 

[བ༠ཤོབ་ _ གད་མེ་ཤོར་བར་བྱེད་པའི་ 

གཏམ་མམ་རུན་གཏམ་བཤད་པ། 
ཁ་ཤོར་བ་ ཁནས་ཆིག་ཤོང་ཡུ་བ་ཐུང་ 

ཞཱེས་པ་ལྟར། ཆེག་ཤར་ 

དང་། ཁ་ཤར་བ་སྟེ། བྱ་ངང་བར་དམ་བཅའ་ 

ཤར་བ་ལ་བྲ། 
ཁྲ་ཤོལ་བ་ མབྲས་ར། ཁ་ཅ་འཤལ་ 

གཏང་པ། 
8 ཤུ། རྱ་གར་བྱང་ཤར་མཚམས་མུ་ 

ཡད་པའ་ཡུལ་དང་མི་རིཌ། 

ཞིག་ཡ་ཟེར། 
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བཤ 

ཁ་བཤད་ 
ཁ་ས་ཁས་ཉེན་ 
ཁ་སག་ 

བཐསང་ 

ཁ་སངས་བ་ 

ཁ་སུར' 

ཁ་རྩེད། མཛམ་མོ་བསྙེངས 

*ཏེ་ཁ་གཤགས་རྒྱག་ཏུ་འགྲེ། 
ཟར་བལྟ་བུ། 

ཁ་ནས་བཤད་པ་ཧྱབ་པ། 
ཉཾ་དུས། ཁ་པང་ཁེ་ཉིན། 
མཐའ་ཁྲབ་ཧྱི་ཡུལ་ཞིིག་གི་ 
མེང་། 

ཤོ 92 
རྔེན་མ། 
སེམས་ལ་ཤར་པ་ཁ་ནས་དྲང 

བ་བཤད་པ། དཔེར་ན་ཁ་ 
བངས་ན་ག་བདེ་ཟེར་བ་སྟ་བྲ། 
མཁའ་རཕྱད། རྱན་རས་གཟིཌ 
ཁསབཊ།ལྟ་བུ། 

རྱྱ་ཤང་ཨ་སམ་ཁུལ་ཨད"་པའི 

མི་རིགས་ཉིག་གི་མིང་། 
ཁ་པང་ངམ། ཁ་ཙང་ལའང་། 

ཁ་གུ་སིམ་བུ་ཨང་ཟེར། 

ཁྱི་རྔ 

_ ཁ་སུབ་བྱིན་པ། སྐོག་ངན་ 
ནམ་བག་རྔྫན་རྱིན་པ། 

ཁ་ངབ་པ། 
ཤཱིང་ཏོག་ཁ་སུར། 

ཤིང་འབྲས། 
མཁའ་སྐྱོང་། 



ཁ་ས 

ཁ་སཾ་ ཁ་དང་པཾ། དང་སྟེ། གྲིའི་ 
ྦ དང་དང་། གྲིའི་ཁ་དང་། 

ྦ གྲིནི་པཾ་ལྟ་བ། 
ཁ་སྲག་ཆུང་ངྱུ་ བལྡཿ འབྲུ་ཞཾག། 
ཁ་སྲལ་ཆུང་ངུ་ ཀལཱ། དན་པ། 

པས ནཞརྐད་ས་བཞས། ནན་ཡྲིད་ 
བྲ རྨ་བ། 
ཁ་སླི་ ཁ་ཀྱོག་པང་བྱེད་པའམ། 

ཟུར་ཆག་པར་སྨྲ་བ། 
ཁ་སླེབ་ ཁ་ཏན། 
ཁ་བསླངས་ ཁ་ཕྱབ་པ་ཡར་བརྨངས་ 

པའམ། འཁྲེད་པ། 

ཁ་གསག་ ཡག་འཆོ་བཅྱིའི་ལ་གྱལ་ཏེ། 
བསླ་ཆེག་དང་། གཞུན་ཡ་ 

ང་བསཾང་བསྔགས་པའམ། ང་དགའི་བརྟོད་ར་ 
བྱེད་པ་དང་ཆེག་སན་བཤད་དེ་རང་ཡ་རྙེད་པ་ 

ཨང་ཐབས་བྱེད་པ། ཁ་བརག། 
ཁ་གཐག་མེད་ དྲང་པོ། ང་བསྟོད་མེད་པ། 

ཁ་གསང་པ་ གསར་པ། སཾ་མ། རྨྱ་ལག 
ཁ་གསར་པ། ྦ 

།ཁ་གསལ་ གཡཟསལ་ཁ། ཁ་གསལ་གོ་བདེ་ 
ཞཱེཔ་པ་ལྟ་བུ། 

ཁ་གསལ་པ་ ཆིག་གསལ་པོ། 

སྡེ་གསུམ་དང་། ཡུལ་དང 
ཕྱེགས་དང་། ལོགས་དགར 

8གཱསམྨ་ 

ཟླུ ཁ་བླསས་ 

གསར་དྲ་ཁ་སྟོན་རྒྱབ་པའམ 
གསབ་པ་སྟེ་  ཕུད་དང་ 

བདུད་ཙི་ཁ་གས་བ་དང་། མཆད་པ་ཁ་གཔོ་ 

བ། ཉམས་པ་གསོ་བ། རྙིང་པ་གསར་དྲ་གསོ་ 
བའམ བཟས་པ། འཇིག་གཔེ། 

ཁ་བསག་ ལབན་། ཡོག་འཆོ་བཅིའི་ 
ཨ་གྱལ་ཏེ། ངཾ་དགའ་བའི་ 

རྫུན། བཅམ་བྲཞེ"'ཆིག་དང།| བླསླ་ཆེག་ཁ'་གསག ྒ 

ཀྱང་ཟེར་བ། སླ་མཁན་དང་། རྙེད་པའི་ཕྱིང་ 
གཞན་ནཾར་ལ་བརྫགས་པ་ཇྔིད་པ་དང་ཁ་གཙང་ 
ལའང་འཇུག། ཁ་གསག། 
ཁ་བསུབས་ ཇེས་དང་རེ་མོ་དང།ཡི་གེ་ 

ལྟ་བུ་དབྱི་བཞམ་འཕྱིད་པ'ཉྟེ། 
ཀང་ཇྔེང་ལག་ཕུབ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། 

ཁ་གསོ་ 

ཁ་བསུམ་ ཁ་བཛཙམ་པ། སྣོད་མེགས་ 
ཚུང་ཁ་བསུམ་པའམ་བརྔམས། 

པ། 
ཁ་བསོད་ ཐ་བཏགས་ཤིག་གི་མིང་། 

ཁ་བསྲེ་བ་ ཁ་འདྲེས་པ་སྟེ་སྟད་གཅིག་ 
ནང་མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུང་ 

བྱེད་པ། དཔེར་ན་རིགས་ངན་དང་ཁ་མ་བྲསེ་ 
ཞཱེར།པ་ལྟ་བྲ། 
ཁ་བསླང་དུ་ 

ཁ་བསླང་བ་ 

ཁ་བསླས་ 

ཁ་ཨང་བརངས་པ། 

མརང་རིལ་བ་ཡར་བརསངས་པ། 

མགཾ་བསཾར་བཏང་བ། 



གྲང་ཁྱེང་ཕྱེད། ན'ཆོད་གནཔ། 

རབ་དགའ། ཆེར་མའི་ཚང་ཅན། བྲཧ་བྱིན་མྐྱེས 

༢༦ ༨ ་ 
ཛོ བ་ག པང་ཝང་། 

ཁ་ཧྱག་ ཤིང་ཙེ་གཉིས་ཨོད་པར་ཟེར། 

ཞིང་། ནུབ་ན་ཤིང་གཅེག། 
ཚེ་མོ་ཁ་ངག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

ཁ་ལྟག་ ཟཿས་ཏཀྱི་རྟག་མ་རྙག་པ། 
།ཁ་ལྷན་སོང་ ཁ་སྙན་གྱིས་འགྲིག་སཾང་ཁྱེས་ 

པ་ཡེན། དེའི་དན་ཡང་ 
ལམ་འབྲས་ལ་བླང་དྡོར་བྱ་ཚུལ།མད་མཛངས་ 

བྱུན་ལཔ་གསུངས་པ་དང་འགྲེཌ་པ ང་ཞེས་པའམ། 

དེར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱང་བ་ཨིན་ཞེཔ་པའཾ། | 

ལམ་རེམ་པབརྡ་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པོ། །ཡང་ཁ་ 
ཕྱན་གྱིས་འབྲེགས་ཕོང་ཞྱེས་པ་ཡིན།གསུངས། 

ཱ་ བཱ་ཏའི་སྐད་ཤེས་པའི་རིག་པ། 
བླཡབབིདྱ། 

ཁཱ་སློད་ནས་པ་ ཀྭཱཀྭ་ཝཾ7ཌཧཱསམར། བྱ་ཁ་ 
དེད་ཐུབ་པ'སྟེ། བྱེས་པ་ཡེ་ 

བདྲན།བརྒྱད་ཙམ།ལོན་པ་ལ་ཆསཔ་ཀྱི་འགྲི་ཚུགཔ། 

ཆེག། 
ཁཱ་ཧ་ ཀརཏ། ཀཱཀ༔ ཀརཊ 

བྱའི་རིཌ་ཤིག། བྲས་བློགས། 

མདེག་གཅིག་པ། དོ་ཇེའི་མརུ་ཆན། འཁྲིག་པ་ 

སྦེད་ དགའ་བས་རྒྱ། ལྟེ་བ་སྐྱེས། ལྷ་གཏར་ 
_ ཟ་བ། བདག་ཉིད་སློགཔ། བདེན་པའི 'ངག | 

གཞུན་གསཾ། 

ཁགཉཏངག་ 

བྱ་ངག་སྟེ་མིང་གི་རྟམ་གྲངས། ཁུ་ཏ་ཁྲ་ཟེང་ 

བའང་སྣང་། ཁཱ་ཏའི་ཤ་ཡིས་གདན་ནད་སེལ་ 
བར་བྱེད། །ཅེས་དང་། །ཏྲ་ཏའི་བླྱ་ཨིས་ླིབ་ 
ཤིང་བྱེད། ཅེས་མཾ།། 

ཁཱ་ཧའི་ སྐད་ཅན་ ཨསོཾམྱསར ཁཱཏ་ལ་བུའི་ 
སྐད་ཅར་རྱབ་མི་ལ་ཟེར། 

བྷབྲ་ དྱཔ་པ། ཆོས་བརཞྙིན།དུ། 

།བཱ་འམ་དྲཔྲ་འབྲཡ་ཟེར་བའ་།། 

 * ཁཱལཧཾ་ བེ བྱེ།བྲེང་ཏེ་མག'་ལ་སླ་མེད་པ། རྲེ 

བྱལ་ ཆི་ག་རྒྱན། 
རཾ ཟཾས། བཞེ་ས། 
ཁག་ ལེཌ'སྦྱང་གྱེ"དབང་་དྲ་བྱས་ན། 

བཞི་མིང་། བོད་སྐད་ཀྱི”ཾ 
༢༨༠ ༠6༥ དབང་དྲྭ་བྱས་ན། མཁོ་བ་དང་། རྡེའི་མིང་ལྟ་བྲ་ 

སྟཾ། ཁག་ཁུར་དང་། ཁག་འཁུར་བ། ཁག་ཁྱག། 
ཁག་འགེལ་བ། ཁ་ཧྒྱག་པ། ཁག་ཆེན། ཁག་ཐྲེག། 
ཁག་པ་འདྲག །ཁག་པོ་བྱང'། ཁག་པཾ་ཨི་ན། 
ཁག་པྲེ་རེད། ཁག་པ་ཕསོང་ཞེས་དང་། ཨང་། 

ཁག་གཉིས་གསུམ་ཟེང་བ་བཾགས་དང་། ཧྱལ་ 
ཁག། དཔན་ཁག། འབྲུལ་པ'ཁག། བླ་མ་ 
ཁག། བླ་བྲང་ཁག། དགེ་ནརྡེ་ཁག་སྲཾགས། 
ཁག།པུར་ འགན་བྱར། 
ཁག་ཁག་ པ་མཾ་བ་སྟེ་གཅེག་པ་མིན་པ། 

མི་རིགས་ཁག་ཁགདང་། རྒྙིད་ཕྔུག་ཁག།ཁག| 



ཐམལ་འམཆ་ཆའཆལའ་འམས༧ ༣༄༅ས༧༧ལམ་༡༠་༠མཆཔ་མ་ར་ལ་མཚའ་ཚ་ཡ་་ -་མ་མཚལ་་ 

༤ ཁྱུབ་ 

ཁྲ ངྱུཐ། ཁག་ཁུང། ཁ་ཁྱག་གམ། ཁ་ 

ཁྱིག་ཟེར། རང་ལུས་བཀྱིག 

པའི་དན། 
།ཁག་འཁར་བ་ ཁག་འགེལ་བ། ལས་འགན་ 

འཁུར་བ་སྟེ། བསྟན པའི་ 
དན་སོགས་གུས་ཁུར་ཊུ་བ་དང་། གཉེར་ཕྱག་ 
སེགང་ཀྱི་ལས་འཁྱུར་ལྟ་བུ། 
།ཁག་འཁྲས་ སྲ་བའམ་མི་གཡོ་བའམ་བརྟན 

པའམ་བཏན་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་ 
བུའི"དོན་ཅན་ཏེ། སེམས་ཆགས་ཕྡོད་པ་ལྟ་བུ་ 

ལའང་འཇུག། ི 

ཁག་སྟེ་བཞེངས་པ་ བྲེལ་བརང་ལངས་པ། ཕྱར་ 

དུ་ལངས་པའི་ཞྱེ་ཕཞི་ཆེག། 
ཁག་ཐེག་ བུ་ལན་གྱི་ཁག་ཐྲེག་དང་། 

ཁག་ཁྱག་སྟེ་འགན་ལེན་པ། 

ཁག་ཐེག པ་ ཁ་རཧྱག་པ། འགན་ཁྱར་པོ། 
ཐག ཧོཿ ལས་ཀ་ཁག་པ་དང་། 

ཁ་ཚ་པའམ་ཁག་ཏིག་ཡོད་པ་ 

མང་ཁག་པའམ་ཁ་རུབ་བཔོ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

ཁག་པ་རེད་ ཡས་ཀྭ་བེད་ཁག་པ་ངེད་ 
ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

ཁག་མེད་ ཐབས་མེད།ཅེཔ།པའི་དན་ 

དང་། ཁག་པཾ་མེ ད་པའམ་ 

ཀྱྱེན་མེད། མི་འགཁྲིགས་པ། 
མེད་པ། 

༧ ར་འ ༣༧ ཁང་ཐེག་སྐྱེས་ 

།ཁག་བཞབ།། རྐྱན་དེ་ཡིན།ཞྱེས་ཡིད་ཆེས་ 

ྦ པའི་དན། 
ཁོ མཁའ་དང་། གུང་དང་། 

གནམ་དང་། ཞནམ་མཁའ་ལ་ 

འཇུག། ཡང ཁམ་ཆེས་པའི་བསྔས་པ་ལའངོ་།། 

བར མེ་དང་འཁུུས་ཀྱི་ཁང་ཕ་དང་། 
གདུང་ཁང་ མརྤུར་ཁང།། 

ར་ཁང་། ཆབཔཁང་། མཆེད་ཁང་། 

།ཁང་ཁྱིམ་ གྷང། པརིགཌ། ནལཨཿ: 

ཉེས་དང་། གྲཾེཧ། གནས་ 

ཐང དང ཆང་བ རྗེ; 
བུ་ལའང་ངོ་| 

བང་ཆུང་ ཤཱལེཡ། ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་། 

ཁང་ཆེན་ མྭྭལུཀ༔ འདལ་བའི་སྐབས 
སུ་མཆད་ཁང་དྲ་གསུངཔ། 

ཁང་བཉར་ ཁང་པའི་ལྟག་གཉའ་ལ་ཟེར། 

།ཁང་གཉིར་ གྲྭཧརྦཀཀ། གྭོ་ཧྭཔལ། 
ཁང་སྲང་བ་སྟེ། དཀན་ 

གཉིང་ལ བུ་དག། ཨང་ཁང་པའི་གཉེར་པ། 

བཀའ་ཤག་ཁང་གཉེར་ཆེར་བ་ལྟ་བུ། 

།ཁང་སྟེང་ ཏལཀཔར། ཁང་པའི་སྟེང་། 

° ཁང་ཐོག་ ཚད། བཊལ་ ཁང་པའི་ 

བྲེག་གམ། ཁང་གཞོགས། 

ཁང་ཐག་སྐྱེད་ སྨན། དར་ཨ་ཀན་ཏེ་། ཁང། 
ཕུག་པ་དང་། ཁླག་ཁཱག་པ་ྱེས་པའེ་མིང་། 



ཐཚ༅༅འའ༧འཆའའའ༠༠༠༧༅༅འ༣༧༧༥་འ་༧༧༅༧་༅འ༄༅༣༅༄༅་༡༧༩༧-+མ:-ལ༠༠༩ : 

ཚ༥༥འ༽འའའ༅འ:༠ ༢༧༄༥༩"ཡ་འ་འབ་ཡ་ལཡས་ཡལལ་ ཡ་ཡ་ཡ ་་འ་ཡ་ས་པ་ཡས་བར་ཡལར་ཡས་འ་ཡལ་ཡལ་པབཡལར་ཆཁལ་ཡལ་ཡཆ་པ ༄༄༅་9་ ༠ ༦ ༅༡༠༦༠ཁ༄༠སཾ་ཱེ 

གུག་ལག་ཁང་། འདུ་ཁང་། 

ཁང་པ་ 

ཁང་པ་ ཁགླིཏཧཾ། བླབན། ཀུཁྟིཀྟ། 
ཀུཊཿ ཀུཊཾེ། ཞྱྙེས་དང་། 

ཨང་། མདན། མྨར། ཤཱལྭ། ཨཱལྭསྦབ་ 
ཞེས་དང་། ཁང་ཁྱིམ། གནཕ་ཁང་། གནས་ 
གཉི། འཇུག་པའི་གནས། འདྲག་པ། འདྲག་ 
གནས། ཁྱིམ། ཁབ། རྟེན་གཞི རྟེན་གནས། 
བླ་གམ་ཅན། ཕཾ་པས་འག་ཅེས་པ་རྟམས་མིང་གི་ 
རྣམ་གྲངས་དང་། དཔེར་ཤ། ཁང་ཆེན། ཁང་ 
ཆུང ! གྩ་ཁང་། མགོན་ཁང་། དྲི་གཙང་ཁང་། 

ཆོམ་ཁང་། 

མཚམས་ཁང་། ཚེ་ཁང་། རྟེང་ཁང་། དབུས་ 

ཁང་། ཟུར་ཁང་། དཀྱིལ་ཁང་། 
འག་ཁང་། པར་ཁང་། བཟོ་ཁང་། མྱི་ཁང་། 
གཏུང་ཁང་། སྐར་ཁང་། དཀྭར་ཁང་། རྒོ་ཁང་། 
6བས་ཕྱི་ཁང་། གཉེར་ཁང། ངང་ཁང་། མེ་ 
ཁང་། གཡས་ཁང་། དྲངལ་ཁང་| འབ་ཁང་། 
མང་ཁང | མང་ཁང་། ཤྭ་ཁང་། ཚྭ་ཁང་། ལྩི་ 
ཁང་། ཁུས་ཁང་། ཤིང་ཁང་། ཆོང་ཁང་། ཟ་ཁང་།། 

བར་ཁང་། 

ཇ་ཁང་། ཁྲིམས་ཁང་། ཟླག་ཁང་། བཙོན་ཁང་། 
རྤུར་ཁང་། རང་ཁང་། ཁྱིཔ་བེགས་མང་ངོ་|| 
ཁང་པ་བཀ་བ་ བིཅི5ཏྲགཀཾཧ། ཁང་པར་ཆོན། 

ཅི།རི་མོས་བརན་པ། 
ཁང་པ་བྱ་འདབ་ཅན་ ཝིང་ཁང་། 

ཁང་པ་མེག་བརྒྱ་པ། ཁང་པ་རྱ་ཆེན་པོ་སྐར་ 
ཁུང་མང་པེ་ལྔན།"པ། ཐྲོག་ 

།ཁང་བརྙེགས། 

བརའམ་བརྱད་བརྒྱ་ཡོད་པའི་ཁང།པ། ྦ 
།ཁང་པ་བཙན་པོ་ ཐར་དཀའ་བམ། བགྲོད་ 

-དཀའ་བ། ཡང་ན་བརན་པོ། 

ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ པྲཧརྨ། གཅིག་བྲག་གཉི་ས་ 
ཐྲག་བརེགས་པ། 

ཁང་པའི་རྒལ་པོ་ རཛམཔན། རལ་པའི 

ཕྲ་བྲང་། 

[ཁང་པའི ཉན་ རང་། 
ཁང་པའི་ལྕོག། ཤིང་ཐག། ཁང་པའི་ཆེ་ཁང་། 
ཁང་པའི་སྙིང་པོ་ ཁང་པ་གཙོ་ཆེ་བ། 
།པང་པའི་ནང་ བང་པའ་ནང་ལོ ག། 

ྦ ཁང་པའི ཚོམས། ཁང་མིག་ཆེ་བའམ་ཁང་པའི་ 

ནང་གིབྱེ བུད་ཉིག། 

།ཁང་ཕུག་པ། རྔོ་སྨན་དང་ཡ་ཀན་དང་། 
ུ ཁྲག་ཁྲག་པ་དང་།། ཁང་བྲཾག 

ཕྐེ་ཟེང་བའི་སྨན་ཞིག་གི་མིང་། 
ཁང་བུ་ ཁྱབ་ཆུང་། 
ཁང་བྱིལ་ མཆིལ་པ། 

ཁང་བྱེའུ་ བྱེའུ། མཆིལ་པ། 

ཁང་མེག་ ཁང་ཕྲན། ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་། 

ཁང་རྩ” ཁང་པའི་མང་གྙཞི། 
ཁང་རྩང་ བརྡ་རྙིང་སྟེ་ཁ་ཅང་དང་། 

ཁ་མང་གི་མིང་། 

[ཁང་བརྙེགས་ ཀུཊགར། ཁང་པ་བཅེགས་ 

པ། ས་ཡརང་ཁང་བ་པབཅྲེཌ་པ། 



ཁང་ཞབས་ 

ཁང་ཞབས་ ཉེ་འདབས་ཏེ་ཁང་འཁབམ་ 

= དང་ཁང་འག་ལ་འཇུག་སྟེ། 
འབྲམ་ཆུང་ལས་ཁང་ཞུབས་སུ་འདྲག་པའེ་ན་ 
གེན་གཉིས་བྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 
ཁང་ཞིང་ ཁང་པ་དང་ཞྱྙེང་། 

།ཁང་བཟང་ ཀཤུཊི། ཤཱལ། བྷབན། ཉའི་ 
ཕྲོ་བྲང་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་དང་། ཁང་མཆག་ 

དང་། ཧྱྱལ་པའི་ཕཾ་བྲང་ལའང་།| 
།ཁང་བཟང་རྩེ་ ཕོ་བྲང་གི་ཡང་བྲོག། 

།པང་བཟངས་ རཧྱྱལ་པའི་ཕོབྲང་མྱའི་མིང་། 
།ཁང་བཟོ་བ་ ཁང་པ་བཟ་མཁན། 
།ཁང་ཤུལ་ ཁང་པ་ཞིིག་པའི'"ཤུལ། 

` །ཁང་བཤ་བ་ ཁང་ཐག་ཤིག་པའི་དན། 
ཁང་ཧྲུལ་ འཇིག་ལས་ཆ་ ཁང་པ་རལ་བར་ 

འཇེག་པའི་ཉེན་ཆེ་ཞེས་པའ། 

ཁངས་པ་ སྟདྡྲཿ རངང་པ་སྟེ་མང་ཁུ་ 

་ཁངས་པ། 

ཁན་ དལ་བུ། ག་ལེ། རེམ་ཡཤྱི། 

བྲག་ཉེ་བ་དང་། ཚར་དང་། 

ལྟར་ཏེ། དེ་མ་ཟད། བྱེས་སུ་འགྲ་ལ།བད་བུ་ 

རྐྱེས་ལ།ཁད། དགྲ་དེ་འཆེ་ལ་ཁད། ཡར་འཕྲར་ 

ལ།ཁད། མརང་ལྷང་ལ་ཁད། རྗེབ་ཟིན་ལ་ཁད། 

. ཆེར་མང་ཐད་པ། ཕ་ཡུལ་སླེབས་ལ་ཁད། རྟིང་ 

 མ་ཁད་དུ་ཉེ་ས་ཕཾགས་ལྟ་བུན།། 

ཁད་ཀི་ཧེ་པ་ཅན་ རབ་ཏུ་འཁྲེག་པའམ་དྲག་པོ། 

+32$ ན་འདི 

ཁད་ཀྱིས་ ཤནཾ། | ཤནཾ་ | དལ་བྲས། 

རིམ་ཤྱིས། ག་ལེར། ཡངར 

པས་ཞེང་མཾ། 

།ཁད་ཀྱེས་ཁད་ཀྲིས་ ཧས་པ་ ༅ 
ཀྱིས་བྱང་ཞེཕ་པ་རེམ་གྱིས་ 

ངེམ་ཤིཔ།བྱང།'བའ། 

།ཁད་ཀིས་བཙུགས་ནས་ཟུག་པ་ ཁ་གཏད་དེ་ 
ཟུག་པ་དང་། བཟེད་བསུ་ 

_ བཙུགས་ནཔ།ཟུག་པ། 

།ཁད་འཇམ་པར་འགྱར་པ་ ཡངས་པའམ།དལ་ 

བུརང་གྱང་པ། 

།ད་སྙམས་ འཁོད་སྣོམས། སྣམ་པཾ། 

།ཁད་མསྙོམས་པ་ མཉམ་པང་བྱས་པའི་དོན་ཏེ། 
ཤིན་ཧུ་མཉམ་པ་ལྟ་བུན། 

།དྲ་དཱ་ ཐྲག་ཏུ་དེ་མ་ཐག་བུ་ལྟ་བྲ། 
བརྙང བཀག་ང་སྟེ། འཁད་པ། 

འཁད་པ། ཆེར་མང་ཁད་པ། 

བཆ ང་འགྱུར་ བ་ བཀག་པར་བྱེད་པ། 

།ཁད་སྨ་གཞུག་ ཆ་མཉམ་པར་འཇུག་པའི་ 

ཧེ དན། 

།ཁན་ ཨཱལཾཕ། ཆ་ཕྲན་ནམ་དུམ་བྲ་ 
ཆུང་ངྱ་། 

།པན་ད་ _ ཁཌ། །ཁཌ།ཌ་བཅས་པ། 

།པན་འདི་ ཁག་པའམ། དཀའ་ལས་ 

ཁག་པ། 



; / 
༦ 

་ 

།བྔ་ བད་སྐད་དྲ་དྲམ་བྲ་ཟེར་ལ། 
དུམ་བ་གཅིག་ཏུ་གྲངས་པའི་ 
ཁྱ་ཐ་འཐྲགླ་ཕྲ ཡ་ཟེར། ག 

ང་དང ཤི ་སྭེར།བའི་ པང་ཤུན་ངབ་དུ་ བསྐེལ་ 

བའེ་ ཁུ་བ་ ལ་མྐྱེར་ ཤུན་ ཁར་ཟེར་བ་ལ་ བུ། 

།ཁན་པ་ ཁིན་པ། བྲསྲེ་བ་དང་། སྟེར་ 
བ་དང་། ཕུལ་བ་པོགས་ལ་ 

འཇུག་གོ།། 
ཤན སྦྱད གྲོས་ཆེའྭ་གི་ཀྱུན་བྱང་ཏི་ 
ཟཐི 

ཁན་མན་ ` བག་ཐཝན། ང་ཆ་ཤེས་པ། 
།ཁབ་ ཧསྲླུབ། གྲོཧ། ཞྱེས་པ་རཧྒྱལ་ 

ཁབ་ལྟ་བ་དང་། སྭཱ་ཙྲག་ 
པ་ཅྭ་ཞེས་པ་འཆེད་བྱེད་ཀྱི་ཁབ་ལྟ་བུ་@ྱེ་སར་ 
མགུལ་ཁབ་ཅེས་སྣང།། ཕོ་བྲང་། ཁང་པ། པྡི། 

གླཧྭ། ཁང་ཁྱིམ་དང་། ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ཟེང་བ་ 
དང་། ཆུང་མང་ཁབ་པ། ཁབ་ཆེན་མ། ཁབ་སྤུ། 

ཨང་ རྒྱ'ཁབ། བོད་ཁབ། ཁབ་སྦཾམ། ཁབ་ཕྲ། 
ཁབ་ མིག། ཁབ་རྩེ། ཁབ་ཤུབས། ཁབ་རྒྱག། 
ཁབ་ཟུགས། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ལའང་ང་།། 

།ཁབ་ཀྱི་ཁ་ ཀརྨུ། དུང་དཀར། 
།ཁབ་ཏ་བྱས་བ་ ཆུང་མང་ལེན་པ། 

༦ 

།ཁབ་སླ་ཅན་ ཕག་པ། 
།ཁབ་བཙུནཿམ། ཁབ་འཇིན་མ། བྲྱིམ་ 

བདག་མོ། 

ཐ2༣མ་ 

བྱེད་དང་། གཅོད་བྱེད་དང་། 

ཁ་ལབ 
།བབ་རྩེ་ སརག། ཀཀ: ཁབ་ཀྱི་རྩེ 

མ་སྟེ། འཁར་བ་ཁབ་ཀྱི་རྩེ 
ཙམ་ན།། བདེ་བ་ནམ།ཡང་ཨོད་མ་ཡིན། ཞེས་པའ།། 
ཁབ་འཇེན་མ་ ཁྱིམ་བདག མོའམ་བག་མ། 
རི སུཉཾ ཿ གློ་ཧཀ ! ཁབ་ཤུབས། 
ཁབ་ཧུ ཏེ་སྣོཾད མིང་། རྩེ་ ཧྲ རངལ། 

།ཁབ་ལས་མ།པན་ པ་ཅིཀཿ ཆེམ་བུ་བའམ། 
ཆེམ་བ་མཁན། 

ཁབ་ལེ་ དཀའ་ལསུ་ཞེཕ་པའི་ཡུལ་སྐད། 
།བབ་ལེན་ ཙམྤཀ། ཤེལ་ཕྲེང་ལས། ཁབ 

པ ལེན་མདྲེའུ་འབྱིན་གླད་ཙ་ 
ནད་སེལ། །ཞེས་པ་ལ་རིགས་བི་རྟེ། འགྲུཌ་ 

འབིགས་བྱེད 

ཞདཾ་ཨ་ཕྱགས་ར་འདྲ་ 
མོ་ལ་མཁྲེགས་པ་དང་། ནག་ལ་ 
འད་ཅན་འབྲིང་པེ་སཌ་དབྱིབས་ 

དང་ཁ་དག་སྣ་ཆོགཔ་ལམ་མ་ངེས་ཀྲང་། བརྡངས 

ན་ལྕགས་ཀྱི་དྲེ་མ་མནམ་ཁིང་། ལྕགས་ཀྱིས་ 
བརྡངས་པས་ཁ་ཕེབ་སྤུ'་ལྟར་མཕེབ་ཟིང་ཟིང་ལྔང་ 
བ་ཡང་། མཆག་ནི་རེ་རབ་ཀྱི་ཕ ཞི་ངོས་ལ་ 

ཁབ་ཡེན་ཤྱི་བྲག་མེང་གི་འདྲ་བ་ཨད་དབང་གིས་ 
ཕྱོགས་བརྟག་འཁོར་ལེའི་སྐེར་ལྷགས་ཁ་བྱང་དྲྭ་ 
བར་བར་འཐྲེན་ནུས་པ།དེ་ཤིན། དེ་རིགས་རྒྱ་ 
ནག་ཏུ་མཁར་གྱི་ལོགས་སུ་པརཙེགས་པརམ།ཏྲང་ཅན 

ཡེན་བྲུབ་པ་ཡད་ཅེས་པའི་རྒྱ་ནག་ནས་འབྱང་ 

དང་། སྐོར་བྱེད་དེ། 
བའ ཛོ་སྟེ། 
སྣི་བ་དང་། 



།བ་ལེན་རྡོ་ 

` ཁབ་ཏཱ་གང་གི་ཕ་ནས་ལེན་པ་དང་། འབྲིང་ནི་ 

མ་ངེས་པ་ནས་འབྱང་སྟེ། པར་ད་དཔག་ཚད་ 

ཙམ་ནས་ཁབ་ལེན་ལ་རིམ་པས་ཁབ་གཅིག་མཐུད་ 

བྱར་ཙམ་ལེན་ནས་གཉིས་པ་ངིམ་པས་བཟང་ངན་ 

དང་། ཐ་མས་ཁབ་ངེག་པས་ལེན་པའ། །དེ་ 

དག་འགྲུགས་བྱེད་ཡེན་ལ། ཁབ་མ་བླངས་ཀྱང་ 

ངན་པའཞ ཁྲབ་པ་མེད་པས། མྔའིགས་པས་ལྕགས་ 

བར་གཅོད་བདུབ་ཅིང་བཅར་བཞིན་ཕྱེ་མ་འཇེན་ 
པ་གཅད་བྱེད་དེ། །ཕྱི་མ་ཆུར་རྨྱངས་པའི་ྡེ་ 
གྲ་ལྕགས་གང'བརྡརང་བྱས་པའ་མཕྲིལ་དྲ་བླགངཔ་ལ་ 

ཐུག་འགའ་བཅུག་པས་ལྕཌ་ཕྱག་བཏུབ་པ་འབེག་ 
བྱེད་དེ། ཁབ་མི་ལེན་ཀྱང་ཁཔ་ལ་བསྐེང་བཏུཔ་ 
པ་བསྐར་བྱེད་ཟང་ཡང་མ་ངེམ་པེཾ། །གང་ཡང་ 

ཁང་དུ་བཏང་བས་ལྕཌ་བའུ་བ་དང་མ་ཁརང་ཁར་ 
འབྱརབས་པས་མདྲེའ་འབྱིན་པར་ཕྱེད་ད། །§ཱར་ 
གསུངས་པ།། 

ཁབ་ལེན་རྡེ་ དྡེ་ཁབ་ཡེན། ཛུམཱཀ། 
།བབ་ལོང་ ཁབ་མེག་ངལ་པ། 

།ཁབ་ཤབས་ ཁབབ་རལ་ཏེ། ཁྲབ་སྣད། 
ཁབས་ ནད་ཅེག་གི་མིང་། 

ཁབས་འབྱུད་ ཁབ་ལེན་ཕྱེ་བའི་དྭོན། 

ཁམ་ ཀབལ་ ལེགས་སྱང་གྱི་དབང་ 

དྭ་བྱས་ན།ཁྲ་མ་དང་། སྤང 

ཁ་བརྱད་ཀྱི་ཁམ་ཆུ་ཟེང་བ་དང་། ཁམ་ཐེན་ 
གཅག་ཅེས་པ་ལྟ"བུ། 

༢43. 

།པམ་གང་ 

ཁམ་པོ་ཆེ་བཤད་ཅིང་ 

།ཁམ་ཁམ་ པདོག་སེར་ཁམ་ཁྱམ་རྟེ་ཕྱྱག་ 

མ་སྐམཔ་པོའི་མདག། 

འབང་འབྲང་རམ་གཉེང་མ་ ཁམ་ཁམ་ 

ྦ ལྟ་བུ། ནར་བ་ཡའང་།་ 

ཁམ་ཁམ་མེད་པ་ གཉེར་མ་ཞྭ།འམཔ་འཁུམས་ 
དང་འབར་འབྲང་མད་པ། 
ཟཔ་ཐྲེན་གཅིག གི་མིང་། 

ཁ་གང་ཙམ་གྱི་ཟམ་ལ་ཁམ་ 

ཐྲེན་གཅེག་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། ཟཔ་ཁམ་གཅེག་ཙམ 

༤ 

སྤྱན་པ། 

ཁམ་ཆུང་ ཁམ་བྲ་ཆུང་བ། ཁ་ལཝལ་ཟ་ 

ཚད་ཆུང་བ་ལྟ་བུ་ལདང་།། 

ཁམ་ཆེ་ དཀའ་ལས། ཡམ་སླ་པོ་མེན 
པའི་དོན། 

 ཁམ་སྟང་ མཁཚབ་དང་སྟང་ཀྭ། 

།ཁམ་ལྡོག་ ཁམ་ཡོག་པ། སྐྱག་བྲེ་པོ། 

ཁམ་པ་ ྦ རང་བཞུན་གྱེ་ཁམ་པ་དང་། 

དམང་ནག་འདྲེས་པའི་ཆོས་ 
མདོག །གཡག་ཁམ་པ། རལ་པ་ཁམ་སྲེར་གྱེན 

ད་བཛྫེས། ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། ཟོ 
ཁམ་པོ་ཆེ་ ཁམ་ཆེ་བ་དང་། ཧམ་པ་ 

ཆེ་བ་དང་། བྱང་ཆེ་བ། 

དཀའ་ལས་ཆེ་བའི་དན། 
ཁམ་པོ་ཆེ་བཤད་ཅིང་ ཧམ་ཆེན་བཤད་པའམ། 

དཀའ་ལས་ཆེ་རལ། མཱ་ཚཱཌ་བྱམ་ཏེ་བཤད་པ། 
་ 



ཁམ སཔ་ 

ཁམ་པས ཧམ་པ་ཅན་གྱིཔ། 

ཁམ ཤར མླརབ༔ སྣརབ། ཤ་དཱ་བ། 

ྦ རྫ་ཕཾར། རྫའི་ཕར་པ། 

ཁམ་འཕྲོ་ བཟའ་བདུང་ག་རྙག་མ། 

ཁམ་འཕྲོ གཅོད་ པ་ནཔ་འཇཛག་པའམ་བཅད་པ་ 

ྦ མེཾགས། 

ཁམ་འཕྲེ་མེ་བཅད་པ་ ཤིང་འབྲས་དང་མངང་ 

ཟམ་བགས་ཟ་མི་ཆོག་པ། 

ྦ བཙན་དཔང་གིས་ཟ་འཕྲོད་བཅད་པ། 

བམ་བུ་ མངའ་རངེས་ 

ཁམ་བྲ། ལ་གསུམ་ཁམ་བ་ཟེར་ 

བ་ཕགས་ཀྱི་ཤིང་འྲབས་ཤིག་གི་མིང་རྟེ། ཤེལ་ 
ཕྲེང་ལས། ཁམ་བུབ་སླ་ཕེགས་སྤ་སྐྱེ་ཆུ་སེང་ 

ཞེས་པའི་ཆེ་གུར་ཤིང་ཐྲག་བཅད་ལྡན་ 
རང་བྱང་ལཔ་ཁམ་བྲ་ཕེང་ཁམ་མྲེས་ 

སྐེམ། 
ཟར། 

པ་སེལ།། ཞེས་པ་ལ་རེགས་གསུམ། མིང་།ཨ་ཤཱ་ 
ཨང་ཟེར། རི་ཁམ་དང་ཀླང་ཁམ་གཉིས། ཀླང་ཁམ 
ལ་རྒྱ ཁམ་བོད་ཁྲམ་གཉིས། མྱིང་མཐུན།དཔེར། 
ཁམ་བ་ཞེས་བྱ་ཤིང་གི་མེག །སྔོང་པཾ་ཆེ་ལ་རབ་ 

ཏུ་མཁྲེགས། ལོ་མ་ྱ་ལྕང་ལོ་མ་འདྲ། མེ་ཏཾག་ 
དཀར་པོ་འབྲས་བྲ་དམར། རང་གི་ཧྭས་པས་མ་ 
ནད་གསཔ། ཞྱེས་རི་ཁམ་ར་ཁ། ཀླང་ཁམ་མངང། 
ཧྱ་ཁམ་འབྲས་བྲ་ཆེ་ཞྙིང་ངས་པ་སུལ་རེས་མང་། 
བད་ཁམ་དེ་ལས་ང་སཌ་དམན་ལ་རས་པ་འཇམ། 
བཟའ་ཤིང་སྟེ་ཀྲན་གྱི་ཟས་སུ་བྱེད་པས་འཁྲལ་བ་ 

།མས་ 

ཆྱང་། ཤ་ངས་བསྲེགས་པའི་་བྲལ་བས་མ་གསོ་ཆྲ་ 
. སེང་སྐེམ་པར་བྱེད་པའི་ཆེག་གྲུའི་མང་བྱགས་པས 

སླ་དང་སྨ་ང་སྨིན་མ་ཕེགས་མྐྱེའ། ཞྱེས་གསུངས་ 

པ་དང་། རས་པ་སུལ་རེས་མང་ཅན་ལ་ལ་གསུམ་ 

ཁམ་བུ ཟེང་བ་ཕསོགས་ས།། 

ཁམ་བྱའི་ཅིགྲྭ་ ཁམ་ཆིག། ཁམ་བའི་ཆེ་ 

བུའི་མྲིང་། 

།ཁམ་ཚད་ཙམ་ད་ཆད་ ཁ་ང་ཆད་པ་ཙམ་དྲ་ 

དུམ་ཐུང་བཅད་པ་དང་། ཁམ་ 

བྲ་ཆེ་ཆུང་གང་གི་ཚད་ཙམ་དྲ་བཅད་པ་ཡའང་། 

ཁམ་ཚོད་ ཊམ་བའི་ཚད་ཙམ་དང་། དེག་ 
པོའམ་དུམ་བྲ་ཁ་ལ་ཤང་བ་, 

ཟོ ཅམ་ལྟ་བྲ།, 

_ །ཁམ་གཡག་ གཡག་ལ་སྦ་ཁའི་མདོག་ 
གིས་ཟེར་བ་སྟེ། ཟྦ་མདོག་ 

པེང་ཁམ་ལྟ་བྲའི་མདག་ཅན། 

ཁམ་རན་པ་ པརི་མཛཏལ་མཱ་ལཾ་པམ། ཟམ་ 

= ཆག © 

[བམ ཛྫ་ཕར་ཕོགས་བཟེ་བའི་པ། རྫ 

མའེ་པ། 

བམ་སང་ མྨུ་གསང་། ཆབ་བསང་སཔཌ་ 

ཱ ཡ་འབགྲེ་པར་ཟེར། 

ཁམ་སེང་ ཁམ་ཁམ། །བདག་གི་མིང་། 

ཁམས་ ཧྭ་ཏཱཿ དྭངས་ཀ་དང་། 
གཟུགམ་དང་། རེགས་དང་། 



ཁམས་དཀར་པོ་ ༢༤༩༠ ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟེབས་ 

སྲིད་པ་དང་། གནས་པེཌ་དང་། སྱིང་རང་བཞེན། པའམ་གཞན་གྱིས་ལུས་སེམས་མི་བདེ་བརབ་ཅོབ་། 

ཚཆ༠བཁབ་ལ་གཁའརར་་ས་ལ་ལ་༠༩་༡༠་པ་་༤¥༠ོ‰ཀཁ‰ྐཾོྐྒྐྒ‰†(/(‰.(.+.+‰/མ༩༩ས༥༥ཡ༥༥ཡཡལཡལཡལའཡཡ་ཡ་ ་ཡ་ཡ་ག3་ལ་་ ་ ་ས་ཡབའར་ཡབརཡ་ལའ་ཡའ་བས་ཡའར་པ་འ་འ་ཡས་་་ཡཡམ་ཡལ་ལ ལ ར་ལ་ཡང་བམས་༡བར 

;མལ་ལ¦4་འའའལ་འམ་མའའཆོ༧་མ་འའམའའལམལ་ འམ་་ོ་ཝ་འའའའ༤་༧ཚ | |"ˆ*ˆྒˆརཔ་ར༢་པ པ་པའ་ལ་ཁ ར་ར ་་པའར་ ར་ར ར་ཡ འའ་ཁལས་་ཡལ་པ ར་འ ་་ཆབའས་་བ༠”་་”་ "མ་ས ་ཁྫ་༡་ ལ་བ་༠༠་༠་ཁ་ྱ9མས་ཁྫ$་$ངྱངྱ་ྱ་ ༡༤༤༤ བ་༠་༤་ཀཁཀཁ༠ས ༄་ ༡ ༡༩ ཆ=་ཁ་ཁས་གམམ་ སླ་བ 

ནམ་ང་བོ་ལ་འཇདག་པའི་དན་ཅན།ཨེན་ཏེ། ཆུང་ 
གི་ཁམས་ཞེཕ་པའི་ཁམས་དེ་ན་རླང་རང་གི་ང་བོ 

_ཡིན་ཞེས་དང་། དཔེར་ན། སླྭ་ཁམས་ རྒྱལ་ 
ཁམས། ཡུལ་ཁམས། ཞེཔ་བགས་ལྟ་བུ་ལའང་།། 

_ ཁམས་དཀར་པོ རྐྱེས་པའི་ཁུ་བ། པྟཾབས་ལྡན།| 

བྲེག་ལེ། དྭངས་མ། བྱང་ 

ཕེམས་དཀར་པོ། དབང་པར་འགྲོ། ཟླ་བ། ཕ་ 
བན་རྣམས་ཟེང། 

།ཁམས་ཀི་རལ་པོ་ ཧྱལ་ཕྲན། 
།ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ གྲཌ་ཁམས་དང་གཟཌ 

མེད་ཀྱི་ཁམས་གཉིས་ཡའ་།། 
།ཁམས་ལྔའེ་བྱཅད་སྨན་ བྲག་ུན་གྱི་གབ་མིང་། 
།ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ མེག་ཕེགཔ་རྟེན་ 

དབང་པའི། ཁམས་དྲུག་སྟེ:- 

མེག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྕེ་དང་ལུས་དང་ཨིད་ 
དེ་དྲག་དང་། མེག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེོགས་ 
བརྟེན་པ་རྟམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དྲུག་སྟེ:- མིག་ 

 རྟ་བ་སྣ་ལྕེ་ཡུས་དེ་དྲག་དང་། གཟུཌ་ཁམས་པཾཌ' 
དམེགས་པ་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག་སྟེཿ“ གཟུགས་མྨ་དྲི' 
རོ་ངེག་བྱ་ཆས་ཏེ་དྲུག་བཅས་བཅོ་བརྒྱད་ཡའ།། 
།ཁམས་ཆེན་བོ། མླ་ཏྩང་ཏཱ་ཊཱེས་ཏེ་དྲངལ་ཆུའི་ 

མིང་། 
ཁམས་ཉོག་པོ ཡུམ་ཀྱི་འབྱང་བ་འཁུགས་པ། 

།ཁམས་རྙོགས་པ་ ཕུམ་ཀྱི་འབྱང་བཅི་འཁུགས་ 

ཁམས་བརྟས་པ་ གཟུགས་རསྟོབས་རྒྱས་པ། 

ཁམས་ཐ་མ་ འདཾད་པའི་ཁམས་ལའ །། 
།ཁམས་དྭངས་པ་ ཁམས་བདེ་བ། ཤེལ་དྲི་ 

མ་མེད་པ། ཤེལ་ཁམས་ 
དྭངས་པ། ནམ་མཁར་སམྤྲཾན་པ་མད།པ། ཕེམས་ 

ལ་ཕླིབ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། 

།ཁམས་དྲེ་བ། སྤ'གཟུགས་བདེ་པེ་ཡད་མེད་ 

དི་བ་ལ་ཁམས་དི་ཊཱ་བ་ཟེར། 
།ཁམས་བདེ་ སླ་གཟུགས་བདེ་བ། ཅཙང་ 

མེད། ཉེ་ཁྱེཕ་དབན་པ། 

ཉེར་འཆེ་མད། སྱུན་མེད། ནད་མེད་པ། ནད་ 
བུ་མེད་པ། བྲ་མི་འཚལ་བ། འབྱང་བཅཞི་རྩེམ་ 
པ། གྲཟུགས་བདེ་བའི་དོན་ཅན་རྣམས་པོ།། 
ཁམས་བདེ་དྲིའི་སྨེད་ ཕན་ཚན་ཁམས་བདེའི་ 

དཱི་བ་དང་དེའི་ལན་རྨ་བ་ལན།། 
།ཁམས་བདེ་བ་ མུཁརཏི། ཀུསལེཿ ཨཱནརྡན། 

གཟུགས་བདེ་བ། ཁུམམ་ 

བཟྲང་བ། ཁམས་བདེ་པོ། ྦ ཁམས་འཕྲོད་པོ། 

ཁམས་ལྡོག་པ་ ཁམས་ལག་པ། ཁ ཟས་ཟ། 

ཞདད་ལྱེདྲ་བ། 
།ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས' ཧཱཧདྙ 

ཏྭ་གྲནབལ། རྟེབས་བཅུའེ་ 
ཨ་གྱལ། མངས་རྒྱམ་ཀྱེ་མཐུན་མོང་མ་ཨིན་པའི་ 

ཐུགས་ཀྱི་ཨོན་ཏན། 



ཁམས་པ 

ཁམས་མ ;་བདད་ཆེན་པོའི་ཁངས་གཏོགས 

མདཾ་སྟེད་ཀྱ་མེ རེགས་ལའ། 

།ཁམས་པཕའེ་སྨགས་པ་ ཁམས་པའི་ཚོང་པ། ་ 

།ཁམས་མ་འཚོ་བ་ ཡུས་བདེ་པོ་མ་བྱང་བ་དང་། 

ཕྱེ་བ་བརྗེ་བའི་དེན་ ་ལའང་། 

ཐས མ།ཉག་ ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཞྭིག། 

ཁམས་མི་ བདེ་ བ་ ཉམས་མེ་བདེ་བ། འབྱང་ 

= བྱའི་འྭཁུགས་པའམ་འདྲ་བ་ 

འཁྱགས་པ། ན་བའམ། ནད་བྱུང་བ་ལྟ་བ། 

ཁམས་མི་ འད་ བ་ འཇིག་ཉེན་གྱི་ཁམས་མི་ 

འདྲ་བ་ དང་། སེམས་ཅན་ཤྱི ཤྱི 

ཁམས་ མི་འྲད་བ་ དྲང་། འཇང བའི ་།ཁམས་མི་ 

འྲད་བ་ལྟ་བུ། ྦ ྦ ྦ 

ཁམས་རྨྱ་བ། ཡུས་མི་བདེ་བཞམ་ཉབས་པ། 

ཁམས་དམར་ ཐད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན་ཏེ་། 

ྦ ཁྲམས་དམང་པའང་ཆེར། 

; །ཁམས་ཆན་ ་ གྲ་ པཱ ་བྲ་ཚང་གི་ནང་ ཁུངས་ 

དགེ་ འདུན་ གྱི་སྔེ་ཞིག་སྟེ། 

༡ རེ ་ ཱ 

ལུའི རར ± 528 བྲག་པ ཿཨེ
ཿ ༣༽ 

8 ་ 

།མས་སས་ དྲ ཉེབས་གསེ་བཞམ་བརྱར་གསོ་ 

ཛཾ བླང་པྲ། ངོ རར 

།མས་: སུ བ།ཏོགས་ པ།
 ཧཱཏཱཔཏིཏ། ཕྡེར་གཏཌ 

ཧནྱཐ་ ཡན་ ལུག གཏོགས་པ། 

།ཐམས་གསུམ་ 

 རླཾ་ཿ མྲ ་བསམ་ བླ ཁམས
་ 

ཁས22མ་ར་རན་ 

ཁམས་སེང། སམླ་སེང་དང་། རྐྱོ་ཇཿ 

/ྭ ཁམམ་མེངས། ྦ 

, ཁམས་ཀྱི་སླ་ང་། ཁམས་ལ་ 

་ བཟམ་པའི་ལྕགས་སླང་། 

. རླུག་མླེ་ཁམས་མླེ་བཅས་རྣམ་ 

༤ ཌབཐྭ་ཆྲེ། ཁམས་དང་ཡར་ཀན 

ནས་ཐན་པའི་མླེའུ་ལ་ཟེར། 

།ཁམས་རྨང་ 

ཁམས་ཟླེ" 

ྦ འདེད་ ཁམས།` གྲརུཌ'ཁམས། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་ ཏེ་ གསུམ། 

ཧོ ་གསུམ་འཁོར་ ལས་ བསྐྱར་ བ་ 

ཊཱལཙཀྲ། དཔལ་དཔ་ཀྱི་ 

འཁར་ལོ། 

ྦ ཌཱ མས་ གཅུམ ནམ་ཧྲལ། དཱཧ་ ལ'སྟེ་སྨ་གཅན། 
ྦ གསེས ཡིཞ་ 

` པབ་པོ། །ཞྱེས་གསུངས།། 

_ཁམས་གསུམ་པ་ ཆོགས་བདག། 

ཁྲམས་གསུམ་ཟངས་ཁང་ གླེང་ བསམ་ཡས་ 
'ྭ . 

1 
ཁམས་ ་གསུམ་ལ་ མ་ཆགས་ པ་ 

འཁོར་ བར་ 

;÷ 559; -÷¡ 

ཁམས་ ་གསེང་ རུ ཕེང་། རྐ ཞཆམ། 

།མས་གསེས་པར་ གཟུགས་རྟེབས་ ཉམསུ 
པ་སླང"གས ་བ། 

ཐིཿ བྲ ཧིལོཀཾ། 



ཁམས་བསང་ 

ཁམས་བསང རྐཾ་དྲབ་ཕལ་བ། ངལ་གསོ། 

།ཁར་ པཾ ཏའེ་སྐདེ | རི་བོང་། རྟེ་བ་ 

དང་།ལོ་རྒན་དྲག་ཅའི་ཉེ་ར་ 

ཝ་པ་ལྔཌ་ཞོས་ཡ་ཞི་མིང་། སྟོད་འབྲེལ་དྲ་བོང་ཐ་ 
ཞཱེས་པ་དང་། མཧཱ་ཅི་ནནི་སྐད་དྲ་ཟིན་མཅ་ཟེོ།། 
ཨང་བད་སྐད'ཀྱི་དབང་དྲ་བབ་ན། ཞཉལ་དྲ། 
ཁ་ར། ཁ་ལ་ཟེར་བཞེ་ལ་དན་གྱི་ཕྲད་ཅན།་ཞནཾ། ། 

ཁར: མེས་པ། 

_ ཁར་རྐྱང།  ཁ་རྐྱང་དང་།ེར་ཀྱང་ྟེ། 

གཅིག་པྲའི་ད་ན། 

ཁར་གོང་ དཀར་གོང་ཟེར་བའི་དེ་དཀར 
པོ་ཞིག་གི་མིང་རྟེ། མེ་དྡེ་ 
ཨང་ཟེང། 

ཌྗཿ ཆན་ །”ཁའ་ ཆོཔ་ཧྱལ།བྲེ་ཕྲོང་ཝྲེའུ་བཙན་ 

གྱི་བབཙུན་མ་ཞིག་གི་མཚན། 

ཁར་རྗེ་ བསེད་ནམས་ཆེ་བའམ་དཔང་ 

ཐང་ཆེ་བ། 

།ཁར་ཏཏ་ ཆྲ་བ་སྲིརཱའི་ཉེ་ འགྲམ་ན་བྲུ་ཁ་ 

ཡད་པའི་གྲོང་ཉཾག། 

།ཁར་ཕ་ གཤ དིལ་བུ་བཟོ་བའི་རྒྱ་ཆས། 

ཕྲིན་པ་འམ་གནད་སམྱེན་ཞི་ག' 

ཏེ དྲེ་ བ།འུག་གི་༢ངུག་པ།བཧད་པ་ཀྲོབ་སྟེ་ 

ལེགས་ལྡན་ནག་པོམ་བཏ
ུལ་བར་གྲགཔོ། ་ 

།ཁར་བ་མགར་ན་ ཀབཀཱར། དྲིལ་བུ་བཟ་ 

མེའི་མཁར་བ་ལའ། 

ཁྲག 

།ཁར་ཅོང་ ཁར་པང་དང་ཁ་ཅང་གཉིས་ 

གཀ་ངང་། 

ཁར་ཆང་ ཁ་ཕང་། ཁ་སེང་། རྔ་ཉིན་ 

།ཁར་ཚུ་ར་ ཁ་སུང་ཉེས་པའི'ཤིང་གི་འབྲས་ཐྲ། 

ཁར་ས་པ་ནེ་ ཁར་མ་པ་ན། སྱན་རས་གཟི་ 

ཀི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས། 

ཁར་སང ཁང་ཚང་དང་། ཁ་ཅང་སཔོཌ་ 

དེན་གཅིག་མིང་དང་། ཨང་ 

དོ་ཇྗེ་གླིང་གི་ཉེ་འགྲམ་ཧྷཾ'ཕྱོཌ་ན།ཡོད་པའི
་གྲངང' 

ཁུ 

རྡལ་གྱི་མིང་། དེང་གཞུང་གི་ཆུང་ཕྲིན་ཡས་ 

ཁུངས་ཡད་པ་དེ་ནསབོད་འབྲས་འབ
ྲུག་དང་སྐད་ 

རེགས་ མི་ འྱད་མང་ པར། གསར
་འགྱར་ པེགས་ ཉིན་ 

བསྟར་ཤད་ཀྱི་རེད། 

ཁར་གསེལ་ ཧྭིཏཱལ། རྔགས་ཀྱི་ཐྲེག་པའི་ 

ཇྗེས་འཇུག་རྣམ་ཀྱིས་འཁྱེར' 
བཞི་འཁང་གསིལ། 

ཡུལ་ འདི་ལེགས་སྦྱང་གྱི'དབང་དྲྭ་ 

བྱམ་ན། ཁཱྭརིཀ། ཁཱརི། མཏེ། 

ཁང། ཞེས་པ་རྟམས་བོད་སྐད་ཀྱི་དབང་
དྲ་བཏང་ 

ན། ཐ་རམ་དང་། ངན་པ་དང་། ཐ་ཤལ་དང། 
དམུ་ཤྭཾད་དང་། སྙོད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཁྲལ་ 

ཨང་། མྱིར་གཞུལ་ཚད་ལཞང་ཁྲལ་ཟེར་ཏེ། དེ་ཡ 
ཕུལ་གྲངས་ཀྱི་ཁལ་དང།སྤེར་གྲངས་ཀྱི་ཁལ་གཉི་པ 

ཨད་པའི་དང་པ་ནི། ཕུལ་དྲུག་ལ་བྲེ་གཅིག་དུ་ 

བཙིས་པའ་བེ 'ཉི'ཤཱ་ཐམ་པ་ལ་
ཁལ་གཅིག་ཟེར་བ 



ཐ་་མ་/མསཝ་འའལམ་་་འའམའའའལ་འབ་་འ་འ འའ་སམ་པ་་འ་ཆའཆ་་ཆ༅་༧་;:པ༧:་ འའའ༅ ཐཝ་༧ོོ་༧༧༅༧༅་མ་་འཆ་ལཐ༅ ཐ༤༧༅༤ ཐ་མ;›་འ་འ་འ་འའམའ་འའ༅ ༧ཁ་འ་འ༧༢་འ༧འ་ཆ༥་༡༅༥་ ༠ ༧༣" ༣༥ འའའ༅འའའ༡ ་༧༤༨༣ེ༡་༡༧འའ༅༅མ༠༅ ་་༅༔:་ཆཆ༧༠༥་:༤༤༅༅་ 

ཁལ་བཀལ་ 

དང་། ་གཉིས་པ་ནི། སྤེར་བཞི་ལ་ཉག'གང་དྲ" 

བཙིས་པའི་ཉག་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ལ་ཁལ་གཅིག་བྱས་ 
པ་པགས། །ཡང་ད་པའི་ ཨ་དང་། རྱད་པ་ 
བཀལ་བ་ལའང་འཇུག།། 

ཁལ་བཀལ་ ད་པ་བཀལ་བ། བཁལ་མ་ 

ལཁལ ་བཀལ་བ་ལནང་།། 

ཁལ་བསྐྱར་ནས་གཏོང་ དྲེལ་གཡག་གིཔ་ 

ཁལ་གཡུགས་ནཔ་གཏོང་བ། 

ཁལ་ཁ་ ཕྱི་ཕཔགི་ཡུལ་རྗེ་ཞྭཾགསྟེ། 
_ ཁལ་ཌ་རྒྱལ་ཕྲན་ནམ་རྡེ་ཆེན་ 

བྱའི་དང་། ཁཝ་ཁ་འྭ་ཁུ་ར་ 
དང་། ཁལ་ཁ་ཇེ་བཙུན་དམ་ 
པ་6ེ པ་པ་ལྟ'བྲ། 

དྲན་མེད། ཧན་འཕྲར། 
ཕེམས་ཤགས་མེད།་པ། 

།པལ་ཁལ་ཡོད་པ་ དེ་འདྲའི་སླ་སླག་པ། 

།ཁལ་ཁལ་ 

།ཁལ་གླང་ ཁལ བསྐང་བའྲི་གླང་། 

།ལ་དགལ། བགནག་ཕྱགས་རཕྲཾགས་ལ་ད་བོ 

བཀལ བ། 

ངལ ཅབ་ བལ་རསྤུས་དག་ 

ངལ་རྗས དས་ཧབ། ཐག་རང་པའི་ 

དཔ་ཧྱབ་ཁལ་རྗེས། རྟ་དང་ 

གླང་ཕེགས་ཀྱི་ཁལ་མདའེ་ 

ཇེས་ཕུ་འགྲོ་བ། 

4༤༣ །ཁས་འཆེ་བ་ 

ཏས ˆཁབའ་འའཿང་ 
པ་ལྟ་བུ། ྦ 

།པལ་པ་ ཁལ་བཀལ་བའི།དུད་མགྲོ། 

ཤ་བཅད་པའི་ཡུག། 

།པལ་པན། བེ་དང་། སྟོད། ཆང་དང། 
བཱ ཆུ་ཕེགས་བླུགས་སྣོད། 

།ཁལ་མ་ ཛྫ་མའམ་ཕྱ་བ་དང་། དེ་པྲོ་ 

བཀལ་བའི་རྟ་དེལ་དང་། 

གཡག་དང་། དང་བྲ་ཡ་བགར། 
།ཁལ་མ་གཡེ་ཅན་ ཀྱོག་པར་ཕོང་བཞི་དེ་པོ། 
ཁལ་རེ་ ཁལ་ར། ཁ་རི་དང་། ཁ་ར། 

སྟེ་ནས་འབྲ་སེཌ་ཚད་གཉལ་ 
བའི་འབོ་རྟི་བརྟན་འཇིན་ 
ཁ་ར་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

* སྲད་རྨུག་ཅེར།ཕའི་སྨན་རིཌ་ 
ཤིག་གི་མིང་། 

ཁ་ཨེས། ཁས་ཆད་བྱེད་པ། 

ཁ་ནས་ཁམ་བླངས་པ་སོགས། 
ཁས་ཐྲེགས། ཁག་བྲེགར། 

ཞཱེ་ཆེག་ལ་ཉེལ་ཁྱགས་དང་ 

ཉལ་བྲེགས་ཀྱང་ཟེར། འགན་ 

འཁུར། 

།ཁམ་བངས་པ། 

2/༡༽ / 4 །ཕལ་སྲལ་ 

ཁྱས 

།པས་ཁྱུགས་ 

པཏིླ། ཕྱོགས་བཟུང་། ངེས་ 

པར་མཉན་བས། ཡང་དག 



ཆ༅:་༧༅༣༅༧༤༢༢འའ་འ་ཡཁསབ་ཁརས་ལཁབལ་ཡབརའ་་ སབཡལར་ཡམལས་བབའ་མ།ཁལ་མ་ཡན་བམའ་མཁའ་མཁའ་ ཡ་་པཁ་པ་་ཡཡབངས་འའ་འ་ཡ་་ཁས་པཆའ་བའ་ཡཡ་ཡཡབབ་དལའ་མབགམ་ལབྲས་མཆ་ཀབ་བབ་ 

ཁས་ཆེས་པ་ 

བྲཾས་པ། བདག་གེར་བྱས། པེ་ཕོང་མཉན། 

གཡརང་དམ། དམ་བཅའ་པ། ཁམས་ལེན་པ། དམ་ 

ཁམ་བངངས་ཐར་ཞོས་པ་ཏེཿཞདི་དག་མིང་གིཿཉམ་ 
གྲངས་པ། །གྲབ་མཏཁྲའ་ལའང་འཇུག་པ་ཡིན། 

ཁས་ཆེས་པ་ ཁབ་ལེན་པའི་བདྡ་རིང་ངོ་། ། 
།ཁཱས།འཆེ་པ། པཏྭིཛཾཿ ཁང་ལེན་པ། ཁས་ 

འཆེ་བ་དང་མཚངས། 

།ཁས་འཆེས་ ཨརྦཱཀཱཏོ། ཁས་བླངས་ 

དམ་བཅའ་བ། ཧྲ་ཁྱང་སྤིལ་ 

_ བ་ལནང་འཇུག། 
ཁས་བྗོད་ གླ་དབྱངས། ཁ་ནས་ལབ་པ། 

ཁཱས་ཉན། འདས་ལའི་ཉི་མ་གཉིས་པ་ཏྟེ། 
ཁ་ཤབ། ཁ་པང་གི་ཁས་ 

པ་ཤེས་པ་ལྟ་བྲ། ཿྲ 

ཁས་ཉེན་དབང།ཆུང་ མི་ཉམ་ཆུང་།་ 
།ཁས་རྟག་བཟླས་ཀུང་ ཁས་ཤམ་ར་འཐོན་ 

ཀྱང་ངམ་། ཁ་ནས་རྟག་ཏུ" ་ 

བླཟས་བྗརདྲ་སྭ་ཀང་ཐེས་པ་ལྟ་བུ"'ཤིན་ན་སྩམོ།། 

ཁྲས་དྲྭག། ཏབས་ཆིག་དང་། དབང་ 

ཤུགས་དྲག་པཾ། 

ས་དཔླངས་ ཨུདྲིཀཾཏཾ ཙཱཾཡུམ། གཏི། 

།པིངིཛལ་ 

ཁས་པཱང་བར་འས་པ་ པཏྭིཛཾཱརཀ། ལས་ 

ཀ་སོཌ་ཁས་བླང་བར་འས་པ། 

ཁས་ལཕེན། བྱ་བ་ཕེགས་ཁས་ 

བླངས་ངའི་ དདས་པ། ཞེལ་ 

གྱིས་བཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁས་མི་ཤེན་པ་ ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པ། 

ཁས་བླངས་པ་ 

ཁས ཞིན་ བྟེ་བས་ཆུང་བའམ། ཁའི་ཤཱས་ པ་ཉན་པ་དང་།། མཐུ་ཉམས་ 

པའེ ད་ན། ྦ 
ཕས་ཞན་པཕ་ ཉམ་ཤུང་། སླ་སྤོབས་ཞེན་པ། 

།པྲས་དབས་ ཁ་པ་ཆེདམ། ཁ་བ་ཆེ།་ 
།པས་ལེན་ བནྷད། དྭར། ལྷབིཙར། 

ˆ :ཨཧཱཛཱཾ། དམ་སྔམ་དང་ལས་ 

` ཞགན་ཟགས་ཁས་ལེན་པ། 

ཁས་ལེན་རྒན་།ུར་ ལེཌ་ཉེས་གང་བྱང་ཡང་ 

ཁག་ཕྲེགས་པ། 
ཁས་ལེན།་པ་ ཨུཔགཉཏི། ཁ་ལང་བ། ཕྱཌ་ 

བཟུང་པ། པདག་གིར་བྱས་ 

པ། རང་ལུགས་སུ་ལེན་པའམ་འདེོད་པ། 

' །ཐས་ལེན་ཤྱེད་ བཀའ་བརླ་བ་བཉིན་དུ་ཉན་པ། 

ནེ་ཨམ། ཞྱེས་དང་། དམ་ ་ 
བཅའ། ཆད་བྱས། གཅེགས་ བཟུང་། འགལ་ 
བཟུང་རྣམས་མང་གི་རྣམ་གྲངས་ཕུ་མཛན་བརྗོད་ 

འོ ཕེགས་ཡས་བཤད། གཡར་བཤྤལ། 

ས་ས་ ཟུར་ཆག་སྟི་ཁ་ཕང་། 

།ཝེ་ ཁཀྲངས་གནང་མ་གཉིས་པ། 

ཇླིདབེ་ དེད་ཅིག། 

_།འེ ཏ' དེད་པ། 

ཁིའིཛལ་ ཤྟྷ་ལ་དང་ཉེ་བའི་གྲང་བྱེར་ཉྙིག། ༄“ˆ 



ངིམིརིའ 

མིའི་ཁྲིལ། ཕེལ་པིལ་སླ་ྨ ཐམ བ་ལ 
ཌྷ ཁྱིང་། ཁི་ཆུང་ནི། གཾ་བ་ 

སགས་བྲེག་བྱེད་ཀྱི་གྲེ་ཁ་ 
སྒེར་མ་ཁྱིག་ལ་ཟར། 

ཁུ་ གངས་གནས་རེ་གཉིམས་པ་ 

- ༨༢༨ ° 
ཁཱུ་ཉིད་ཁུ་ཕཾགས་བཅྲད་དང་ཅི། 
ཁུ་སྐྱུ་ ཁ་བའི་མདག་སྐྱ་བོའམ་དཀར་པཾ། 
ཁུ་ཁྲག། པྲཀེད། ཕ་མའེ་ཁུ།ཁག་ཐེ་ 

བྱང་མེམས་དཀང་དམང། 

ཁྱ་རྭ་ ཨ་ཁུའམ། ཁུ་བོ་སྟེ་ཕའི་ 
རྤུན་ལྟ་བུ། མས་པའང་ཟེང། 

ཁུ་གཅིག། ཕཛཾགས་གཅིག་པ། 

ཁུ་ཏུ་ ཁང་ཆུང་རྟེ་ཤིང་ལོས་བཟོ་པ་ 
པའི་རྩའི'མྱིལ་པཾ། 

།འུ་ཐུ་ཆེ་ པག་པའོི་ཁུ་ཐུ་ཆིའི་ཆས 
བྲབ་སྟེ་ཕོག་པེའི་གེ་གནང' 
ཀེ་ཆས་བྲབ་ཅིག་ལ་ཟེར། 

ཁུ་ཐུགས་ལྡན་སྦྲིན' ཆར་དྲག་སྦྲིན། 
[ཁ་པདུས་ ཇ་པགས་ཡུན་རིང་བྐབལ་ 

བཞི་ཁྱ་བྤ་གར་བྲ། 
ཁ་འདུས་ ཡམཔ་ཀ་ཏབས་བདེས་དན་ 

ཆན་ལེགས་སྒྱབ།བྱེད་པ། 

ཁུ་མདོག་ ཅི་མདག་བཅད་ཁ། 
ཁུ་མདོག 'མངེ་པ། པ་སངཔ། 

_ ༢༧༩\" ཁ་འཕྲཾག་ཟ་བ་ པ 

ཁུ་རུལ་ ཁུ་ཁྲག་དང་དན་མཚུངས་ཕདང་། 
ཁུ་རྟ། རསྤུན་དང་རྔལ'བྲམས་ 

ཅད་རང་སར་དེངས། ཤམ་མཁའི་ཁམས་མི་དྭངས 

པར་བྱེད་པཞེ་རྨུག་པ་དང་རྡུལ་ཕྲེགས་ལའ། | 
ཁུ་རུ ཡུལ་གྱི་མིང་རྟེ། དེང་རྒྱ་གང 

གྱི་མངའ་སྡེ་ཧི་མ་ཅལ་པར་དེཤ 

ཁངས་སུ་ཨཾད། སྟེད་མངའ་རིས་དང་ཉེ། ཁུ་ཧྭ་ 
དང་བོད་ཀྱི་ཕ་མཚམས་ ཤིབ་ཀེ་ལ་ རྟེ། ཁུ་ཧྭ་ 

མཐངར་ཕྱིན་བྲད་ཨིག་གསར་འབྱུར་འགྲེན་རྤེལ་ཐྱེད་ 
པའི་ཕ་ཡུལ་རྫུ་ཉེས་པ་ནམ་མེ་ཡི་བཅྲ་ལྔ་ཙམ་ན་ 

ཡོཾད། ཨཡང་ཁྲ་ནུའི་ཟླ་ཐ་བད་ཨིག་ཏུ་ཐག་མ་ 
འགྲེམ་སྤེལ་མཛད་པཾ་མཁས་མཆོག་བླ་ཆ པ་དེ =: = 

དམ་པ་ རྟེ། དེའི་ཤུལ་འཇིན་བླ་སྲས ̀  ཤང་ 

འབྱག་ བྱཿ་མཆེཐ 'ཀྱང་ཡུལ་དེ་ནས་རད། 

ཁུ་རྣ་ ཁུ་རྡུལ། ཐག་ངིང་དུ་རྫ་ ་ 

དགོང་གཉི་ས་མུ་དྭ་ཐགས་ 
ལྟ་བུ་འཁྱིལ་བ་དེའི་མིང་ { 

ཁུ་པ་ _ ཆགས་པ། 

ཁུ་པོ་ ཨ་ཁུ། ཕའི་རྫུན་ཟླ། 
ཁུ་དཔོན་ ཕན་སྤུན། 
ཁུ་ཤུ་ ཕའི་རྨུན། 
བུ་འཕངས་གངས།་ ཁ་བའི་རིང་། 

ཁུ་འཕྲིག་ ཐྲེ་ཆོམ། 
ཁུ་འཕྲེག་ཟ་བ་ ཐེ་ཆོམ་ཟ་བ། དྭ་གས་པ་ 

ཟ་ ་བ ཏོགས་པ་ཟྭ་པ། 
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° 
ཁུ་བ་ རཔཿ ཀཱལ། མཆ། བཱི 

ཞྱེས་དང་། ཨང་། ཟླ་བ། 
ཕྲེག་ལེ། པ་བོན། སྟེབས་ཕྔན། དབང་པར་འགྲོ། 

བྱང་ཕེམས་དཀར་པེ། དྭངས་མ། ཁམས་དཀར་ 

པ་རྣམས་མེང་གི་རྣམ་ཁྲངས་དང་། གཞུན་ཨང་ 

འྲབས་ཁུ་ཁུས་ུ་ཉིང་ཁུ་བྱང།ཁུ་དང་། _ ཤྭ་ཁཱ་ 
མང་ུ་ཇཾ་ཁུ་ཤིང་ཁུ་ཕོགས་དང་། བཅུད་དང་། 

འཆཌ་པ་དང་། ཅཙེས་དང་། གཟའ་པ་པངས་ 

ལདང་ང་། | 

བུ'བ་ཀུན་རྡན་ པྡ་ཡའི་ཤིང་རྟེ། ཕྤེས་དཀར་ 
ཤཱང་། སྦ་རྩཾ ཤོང་། མཆད་ 

སྨྱེན་སྤེས་ཕེགས་ཀྱང་ཟེར། 

ཁུ་བ་བྐན་བ་ ཅྭ་རྟར་གར་པཾ་ཡ་ཟེར། 
ཁུ་བ་འཁར་ བ་ ཁུ་བ་འཁྱར་བ་ལན། | 

བུ་བ་ཅན་ ཁྱ་བ་དང་རྔན་པའི་དངས་རིཌ 
ཕོགས་ལ་འཇུག | བུ 

བུ་བ་ ཐཏན་ ཇ་དང་ཤྭ་དང་ཙེ་ཤང་ཕེགས་ 
ཀྱ་ཁུ་ཕྱེར་བཏན་པ། 

ུ་བ་ལྡན་ དྲབཏོ། རྫོ་སྨན། བྲར་ཧཱ། 
ཁ་བ་ཤྱེད་པ་ རྐང་མར། 

ཁུ་བ་འྱན་པ་ ཤཱཀབྲིསཏཿ རྱས་པཞི་ྲིག་ 
ལ་འདན་པ། རང་ཁུ་འབྱིན་ 

པ་ལནང་ཟེར། ཕལ་སྐད་དུ་མདའ་རྔུང་བ། 
ཁ་པ་མངེ་འ མས་ སེང་ཝྡེང་། 

༢༠༧༠ ཁ་བོ 

ཁ་བ་གཞིབ་ བུར'ཤེང་ཕོགས་ཀི་ཁུ་བ་ ུ 

ྦ འཇེབ་པའི་དན། 
ཁཱ་ བ་བྱ ར་བ་ ན་ཚ་ཡྱིག་དང་། གཅེན་པ་ 

གཏོང་བ་ལའང་།། 

ཁ་པ་སེར་པ་ ཧྱེར་པ། 
ཁ་བའི་མངལ་ གྲང་ཆོས་ཀྱིས་སྦགས་པའེ་ 

བུད་མེད། 
ཁུ་བའི་སྙིང་པོ་ ཉེ་ཤིང་། 

ཁ་བའ་བདག་ཉིད་ པྲར8། རྐྱེས་པ། 
ཁཱ་བའ་འཔོ་ ཤཱཀྲས། ཏི། ནི་ལམ་ནང་ 

ཐྲིག་ལེ་འཆོར་བ། 
ཁ་བའ་དབང་པ་ ཤུཀྲེ༧། པདརྤས། ཡང་ 

ཟང་ཉེངཨ་ཐེས་ཁ ་བི་ 
དབང་པཾ་སྟེ། དྲངལ་ཆུའ་མིང་དྲ་གསུངས། 
བུ་བའི་མིཔ།'སྨན་ རཔཛཱན། ཁུ་རེག། 
ཁ་བའ་སློབ་མ་ ཤུཀྲཤེ༡། ཨམུར། ཕྷ་མིན་ 

ནམ། སྙ་མ་ཡཾན། ཁུ་བ་ 
ཟེང་བ་པ་ཕངས་ཡིན་ལ་ 

དེའི་སྨོབ་མ་ཡིན་པཔཾ.། 

ཁུ་བཾ་ ལྱ་པའི་ཤུབ་ཕྱོགས་ལ་ཡད་ 

པའི་པ་གནས་ཉིག་གི མིང་། 
ཁུ་བ་ ཕ་རྤུན། ཁུ'དཔེན། ཁུ་ཚན 

ཕའི ་ཕྤུན་ཨ་ཁུའི་ངེགས་ཡ་ 

ཁུ་བྭ་ཟེར། ྦ 



བྱུག 

ཁུ་བུག' ཀེཀིལེ། ཀཀིལ། ཧངེཀྱར། 
དཔྱིད་ཀྱི་ཕཾ་ཉ། ནགས་ན་ 

འབད་པ། འདབ་མདི་ཐིག་པ། ན་ཆོད་གནས། 
མིག་མཇེས། འདད་པའི་ཏུལ། གཉན་ཡྱིས་ 
གསཾ་བ། ངག་སྩན། དབྱངས་སྙན། གཉུན་ལ་ཕེམམ། 
འདད་པའི་ཕོ ཉ། སྐད་ལ་ལྔ་པའི་དབྱངས། 
སྦང་ཙིའི་སྒྲ་སྟེ་མེང་གི་རྣམ་གྲངས་ཕེ།། དབྱངས 

སྙན་པའི་མིང'དྲའང་འཇུག། 
ཁུ་བུག་གྲགས་སྒྲ་ ཟླ་བ་བཞྭེ་པ། གླང་གི་ 

ཁྱེམ། ཉི་མ་ངགས་པང་གླང་ 

གི ཁྱིམ་དྲ་ཕྱོད་པ། 

ཁུ་བུག་གཅིན་རྗེའུ་ ཁུ་བྱག་པའམ། ཁུ་བྱག 

ཌཱ ལྔང་ཟེར།བའི་སྨན་ཞིག་ 

གམ། དེའི་ཚབ་བུ་རང་བྭ་ཉིག་ལའངོ་། 
ཁུ་ཁུག།པ་ ཤེལ་ནྲ་ང་མ། ཤླ་བག་ 
ཝཾ པ་ཡིས་ཙ་འབྱེད་ཆུ་འགགས་ 

འབྱིན། ཞེས་པ། འཁུངས་དཔེར། ལྡམ་བྲ་བྱཇ་ 

ཆུབ་ཅེས་ཀྱང་བྱ། །ཀུ་ཤ་མ་ལུ་ཞྭེ་ར་ཀུང་བྱ། ། 

འཇའ་ཆོན་མྱ་གུ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །ཁུ་བྱག་རྩ་ 

ལྔང་ཉེ་ཕ་ཀྱང་བྱ། །སྐེ་ཕ་གྷཾ་བལ་རང་དྲྭ་མྐྱེ། | 

ཡ་མ་ཐྲེས་མ་གཉཉོན་ཧཱ་འྲད། །མེ་ཏོག་མཆོང་གི་ 
བུམ་པ་འདྲ། །ར་བ་གསེར་ཧགྱི་སྐིར་ཚེ་འདྲ། ། 

རང་གི་ཧཱས་པས་ཅ་ཁ་འྱབྱེད། །ཆུ་འགགས་རྡེའུ་ 

ནད་མ།ལུམ་རེལ། 

ཡིཔ། །བཅུད་ལེན་ཡན་ཏན་མ་ལུམ་འབྱང་། | 

།མ་ཏོག་མངར་གསུམ་སྦྱར་བ" 

ཁ་ཆ 

ཞེམ་གསུངས་པ་པྡོང་བུ་ཆིགས་ཅན་ཆིགས་ངེ་ནམ 

ཡོ་མ་སྐྱེ་བ་རེ་མེ་ལཾ་མས་བཏྲམས་ནང་དྲ མེ་ ཏེག་ 

དང་ 'འབྱ་ཟིར་ འྲད་བ་དེ་ལས་ལེཔ་ཡད་པ་ གབཡ་ 

ཡུལ་ཕེགས་ཆུ་མོད་ པར་རྐྱེ་ བངར་བཤད། མ་རྙེད་ ` 

ན་ཁུ་བྱག་རྫི་བྲོག་དང་། ཅ་བར་མ་མ་རྒཾ་ལྕཌ་ 
དང་། མ་མ་རས་རང་ཟེང་བས་ཚབ་རང་ཟེར། 

ད་ལྟ་ཁམས་མུ་རྐྱེ་བ་ལེ་མ་རྨུག་ལའི་དབྱིབས་ལ་ 
ཟིལ་བ་དཔང་ལག་ལ་མ་ལྟར་ཆགས་པ། སྲབ་ལ་ 

སྣམ་པ་གཅིག་རྟིང་གཅིག་མཐུད་སྐྱེ་བ། བྱིས་པ 
ཕལ་པས་ཁུ་བྱག་གཅིན་རྫེའ་ཟེར་བ་དེའ།། ཁྱེས་ 
གསུངས་མོ།། ངེ ་ུ 

མ་བ 
ཏུ་བུག་མིག་ ཀཾཀིལྤ།ཿ ཤིང་ཀལྦྤ།་ 
ཁུ'བུག་ མ་ ཏོག་ བྱ་རོག་རྒེག་པའམ། ཆམ ་ནིང་ 

གྲེས་མའི་ཤེ་པར་ཡུལ་ རྐད་ 

མིང།། འགའ་ཉིག་བྱ་རཾག་རྐྱེ་གུདང་ཟེར། 
ཁུ་བྱུག་རྩ་ རྩ་སྨན་ཞིག་གི་མིང་། 
ཁུ་བྱག་རྩ་ལྗང་ ཝུམ་བུ་བྱང་ཆུབ། ཀྲ'ཤྭ་མ་ཁུ། 

འཇའ་ཆོན་རུ་ གུ་རྣམས་ཟེང། 

ཁུ་བྱག་རྫི་ཐེབ།་ ཁུ བྱག'གཅིན་ཛྫེའུ། མ་མ་ 

སྒེ་ལྕྷགས། མ་མ་རྒྱས་རྒྱས་ 

ཟེར་བར་གསུངཔ། 

ཌ8གྭ་མ། ནྲེང་ལ་ཁུག། 

ཟིས སི 

ཕའི་སྤུན་གྱི་བུ་ལྟ་བུ། 

ཁུ་མས་ 

ཁུ་ཚན་ 



ཁུ་རུ 
བུ་རྩར་ མཱི མུསུནྡཾཀྭ། པཾ་མོ་ ལྔ་ 

བཉམ་ སྟ་འཆང་བཞི་དེན། 
_ མུརང་འཇོག་བརྒུམས་ པ། 

ཁུ་ཚྩོར་ ཧས །འཚོ། གསེང་ཤྱིས་འཚོ་ བ། 

གསེར་བཟོ ་བའི་ མིང་ 2 1 

ཁྲྱ་ཙོར་བཅིངས་ སཿབྱཾཾཿ མུར་ འཇོགས་ 
སྒོང་བའི་དོན། 

ཁ་ ཆྩར་བཅངས་ པ། ཡག་པའི་བུ རར 

ཁུ་ཚུར་སྣན་པ་ ཁུ་ཚར་རྒྱབ་པའམ་གུབ་པ། 
ཁུའུ་ཆང་ བཏཐཿ དང་བདེན་ངོ་གལ། 
བུ་འད་བཟའ་ འབྲམ་སྟན་པའི'ཡུལ་གྱི་ མཚན། 

ཁུ་ཡེས་འདབས་པ་ ཀི་ཟླ་འདེབས་པ་སྟེ། 
སྐད་གདངས་ཆེན་པབ་རྱྱང་ 

་ རིང་ནས་འབད་པ། 
་ཱ ཁ་ཨཱུ' ཟི རྭ་ཅོ་མེད་པ་སྟེ། བ་ལང་ཁུ་ 

ཡུ་ཟེང་བ་ལྟ་བུ། ཕལ་སྐད་ 

དུ། གཡག་ཨ་ཡུའམ་ཨྲ་ཡུ་ཁེཔ་སྣང་། ཨང་། 

བློ་ལྡན་དགའ་བྱེད་དྲྭ། ཁུ་ཡུ་རྭ་འཁྱོག་སྟེ། རྣམ་ 

'འབྱེད་འབྲེལ་ཐར། ང་འྲདེལ་ཅེམ་བ་བ་ནིའ་ 
(ཐད་ཀར་འདུག་ཕའོ། ཁུ་ཡུ་ཉེས་བྱ་བ་ནི་ཡོན་ 

རྭན་ཤཱེས་གསུངཔཾ།། ངུ 
ཁཱ་ཡཾི་ གཡུགས་པའི་དན་དང་། 

_ གཡབབ་པ་དང་། ཕྱ་གཡང་ 

རོ ཐྱེད་པའེ་ཟླ་ལའང་།། 
ཁུ་ཡཾ་'བུ'ཡེ་ ཕུ་གཡང་ཕེགས་ནང་དྲ་ཁུ་ཡེ་ 

ཁུ'ཨེ་ཟེར་བ་ལྟ་ཐ།: 

ར་སམ 
ཟིད རི 

།པུ་ར་ རམྩམལམ་བྱར། རྣུམ་ལ་བླཔྣེགྲར་ 
3 ལཏི་དན་ཡཐ་ 

ྱརཿ . ཉནའེ་མག་པ། ` 
ཁུརངསླ་ ཅཧྭ་བངཾསཾ་པ། 
ཏཱ་ལུ་ ཡ་ _ གཡག་དང་རའེ་རླ་རར་ ཡེད་ 

ྭ ཀཿ པལ་འཇན ་པའ་ མེང་ སྟ 

ཕྟད་ཕྱེགས་ཀྱེ་ཡུལ་སྐད་དྲ་ཡེ་ཤདང་ཟེར། 
ཁཱ་ལ་ ཟ་ལ་དང་། སྲང་མལ། 

_སྲང་ཆན་དདེགས་རྫས་འཇེག་ 
པའི་ཐིཔ་ཅ ཌ་ཁུའ་མང་དང་། པད་ཀྱི་ཡུལ་ 

ཞུག་ག་མེང་བྷ་དང་ཡད་པའ་བླ་མའ་མཚན ཡ་་ 

ལ་རྣམ་ རྒྱལ དེན ཡད་ བྲ ས་འ རེང། 

ཧྲ གངས་ར་ཟར། 

ཁུ་ལནི་རེ་མོ་ སྲང་མདའ་ཚད་ཀྱི་ཐྦིག་ཡེའ་ 
£ ཧོཧམ་དྱའཊདྤྫི་ཐིགླ་ 

ཀླ  ལེ་སྟ་བཱ། 

བྱ. 452 | 59 5ཕྱེདྲ་སཱསྤ། 

| £ ༦ 'ཨང་ ་བྱུཡ་གྱ་ ཕ་ ཤུད 

185 དེས་ རེ འཐུངས་ པབ ཡིང་
 3 ཧྱ བཱུ 

ཆེང་ཕྱད་ད་
འྱེས། 

གྲ ཡངས། 
རཿ 

ཁྱ་ཡུགས་སྡན་ྤན་ ༨༡༧༨༡༡ོཿ 
པྲིན་པ ་པ 

ྲོ ཁ་སེམ་ ཡཿ འྭ་ འཇ་ ་དང་ ཅ་ ཅཾ རྤགས་ 

༨ མེད་པས་ ཁཿ ཁུ་ཕྲིམ་ བཞམ, 

༧ ; བསཾས་ ་ངལ་དྲ་གནས་ པ། 



༡. ་་༥་"༣༠ལཡས་ངས་ཡམ ༠༥༧ཆ༥༥ ༠ : 

ཁག་ 

ཁུག་ རཀརཱཌ། ཁུཌ་དང་། བཀུག་ 
བ་དང་། འབྲུག་པའི་དོན། 

ྦ གྱེན་དུ་ཁུག་ཟེར་བ ལྟ་བུ། 
ཁུག ས་ཆ་དབེན་པ་དང་། མི་ 

མངན་པའེ་གནས་ལྟ་བྲ་རྟེ། 
ལུང་ཁུག་དང་མ་ཁུག་ཁྱག་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ཏཱ ཅིག་ ཤོག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་དེན་ནམ། 
འང་པར་འཇུག་བྱེད། གཡང་ 

ཁུག་ཅིག བླ་ཁུག་ཅེག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲུ། 

ཁུག་རྟ་ ཤཱངདྒཿ ཙྭཏཀ། དྲི་པཀས། 
ཆར་འདད་བྱེའུ། ཆར་སྡེད་ 

ཐྱིཅུ། ཆཾར་ྟཾད། ཆར་དགའ། ཆུ་ཉཤུང་། སྤྲིན་ 
ལ་སླེང་། སྨིན་འདེགས། 
བུ སླ་སློག། ཁུག་ཏ། ཁ་ལ་ཡུག་ཟེར་པ་རྣམས་ 
མིང་གི་རྣམ་གྲངསཾ། འདུལ་བ་ལས། དབྱར་ཟླ" 
གསུམ་དྲ་ཆང་ན་ཀྲམ་ཀྲམ་གནས་བར་གསུངཔ་༨། 

དང་། ཤེལ་གང་ཡས། ཁུག་ཏའི་གློ་བས་གླ་རྟེལ་ 
གཅད། །ཅེས་གསུངས་པ་དེའ།། 

བཟང་མོ། 

ཁུག་ནེ་ མཧིཀ། ཧཾ་ཀུར། [ཧཧ 
ྦ ལྟ 'ཕུར་ཞཱེས་འབྱང་ བྟེ། ལྒ 

བུན་ཤྱི་མེང་ཡེན་ཟེང་ཨང་། ནམ་མཁའ་དྭངས་ 

འའ © རྫ་ དྲ འི་དུས་ཧང་རིང་པོར་བལྟམ་པའི་ 

ཆེ་ དུ་བ་སྲབ་མོ་ལྟ་ བུ མྐ' སང་དེ་ ཡེན་པར་ སེམས། 

ཞེས་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བརྡ་བཀྲེལ་དྭ་གསུངས་པ 

དང་། ཨང་ལྟ་འུང་རྟམ་གངམཔ་ཞིན། ཐལ་ཆར 

ཐུབ་པའི 

` 4༤° ཁུགས་པ་ 

དའི་རངས་པ་རྟེ། དཔྱིད་ཀནི་དྲ་བ་ཝུབ་མ་ཟེར 
བ་དེའ། ། 

ཁུག་སྣ ནིཏྒུར། མཧིཀྲ། ཁུག་རྟ" 
སྟེ། ཡན་ལག་གི་ཁ་དེག་ 
བརྒྱད།ཀྱི་ཨ་གྱལ་ ཁུག་རྣ" 

ཁ་དག་ལྟ་བུན་|།། 
ཁུག་པ་ ཕབཱག'་༢ ་བཅ ་བ ཧད་པབར་བསྐཝལ 

ཉི་ཤུ་ཟེང་བ་ལྟ་ངྲའི་དུས་ཁུག 
པ།དང་། སེམས།ཁུག་པ་དང་། ཆོས་དང་ 

མདངས་ཁུག་པ་དང་། སླད་པ་ཁུག་པ་དང་། 

ལམ།ུག་པ་དང་། ནོར།ཌུགས་པའང་སྲིད་ཞྱེས་ 
དང་། སྲང་གསུམ་ཁུག། ཅེས་པ་ལྟ བུ། 

ཁུག་པ་ལྷས་རྩི་ རྟ་ནག་འགས་ལོ་ཙྭ་བ་རྟེ་ 
འགཾས་ཁུག་པ་སྙམ་ཅ་ས། 

དུཀལེ། དོཀའྟཾ། ཁཱཀྭ།། 

ྦ དཔེང་ན། རྐི'ཀུག། ཏྱཾ་ཁུག། 

གླ ཁུག། དངུལ་།ུག། བཐྲང་ ཁུག། ཧུ་ཁུག། བུལ 

ཁུག། མེ་ལྕགས་ཁུག་མ། སྨན་ཁུག། རྩམ་ཁུག 
རྫས་ཁུག། ཅིིབ་ཁུག། གཡང་ཁུག། རས་ཁུག་ 
ཟེར་བ་ར་ཐ། 
ཁུགས་ 

ཏུག་མ་ 

འང་བར་བཅུག་ཟིན་པའམ། 
འངསུ་བྱས་པ། 

རྒྱལ་རབས་།ཁུགས་པ་བཐུཌ་རྗེ' 
ཆེན་པེའི་ཡཨང་ཏིག་ལས་གསང 

བ་པ་དགེ་ཅེས་སོ། | 

པས་པ་ 



ཁུགས་ཤིག་ 

ཁྲགས་ཤག། ཁྱག་པའི་སྐལ་ཆིག། འང་ 

བར་བྱཾས་ཤིག་ལྟ་བྲ། 

ཁཱང་ ཝྲེལེཤཡ། བྲ་ག་རྟེ། དཔེར་ 

ན། ཁང་པའི་སྐར་ཁུང་དང་། 
ཐྲག་ཁུང་། དྲུ་ཁུང།། མཁྲོང་ཁུང་། ཁུང་ཉལ། 

ཆབ་ཁུང།། མཆན་ཁུང་། ཏེ་ཁུང།། གཏོར་ཁུང་། 

མདའ་ཁུང་། སྣ'ཁྱང་| བྱི་ཁུང་། བྲག་ཁུང་། 
མེག་ཁུང་། ཨི་ཁུང་ ཕཾ་ཁུང་། ཞེས་པ་ལྟ" 

བུ་དང་། ཡང་། རྩ་བ་ལའང་འཇུག་སྟེ། དེའི་ 

ཁུང་ནའང་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དང་རངས་རྒྱབ་ཀྱི 

བརྟན་པ། ཞེས་པན། ། ྦ 

ཁུང་ཉ༡ལ་ པིལེཤཿ པིལེཤཡ། སྦུལ། 

ཁང་ཏཾལ་བར་བྱེད་པ་ འབིགས་དང་། འཐཌ 
དང་། འབྲག་པར་བྱེད་པ། 

ཁུང་དྲགས་ ཐབ་ཁུང་ཡང་ན་དུ་ཁུང་ལེ་ 

འཇུག་སྣམས། 
ཁུང་པ་ ་ཁུང་པ། ཁུང།བུ'ཆེན་པེ། 

བུང་བྱུཿ ཀུས། བིལ། བཾ: བུཧཿ 
ྦ བུ་ག་དང་། བུག་པ་དང་ 

མིག་བུའམ། དམེག་བ་ཧང་མིག་རྣམས་མིང་གི་ 
རྣམ་གྲངས་དང་། ཁོང་རྟེད་ཨང་ཟེར། བ་སྤུའེ" 

བུང་བྲ་ཟར་པ་རྟ་བྲ། ྦ 

ཁུང་བྱུ་ཅན། མུཿིར། ཨི་ཁུང་ལྡན་པ། 

ཁུང་བྭྭ་ཏྟེལ་ཐར་བྱེད་ཕ། འབིགས་པ་དང་ 
འབུག་པའམ་འབུགས་པར་བྱེད་པ། 

4༥༩༠ ཁུད་དྭ་བས་པ 

ཁུང་བྱུ་འདྲུ' ཕ་པཌ་ཡ་ཁྱང་བ་ཀཾ་བཞི་བྱ་ཐ། 
ཁུང་ཅི་ ཁུང་ཕུའ་ཅི། ཧྒྱི་ཆེས་དང་ 

ཁྲིམས་ཕེགས་སྲོལ་གཏ་ད་པའི་ 
སྟན་པ་ཁུང།ཕུའུ་ཅི། 

[ཁང་ཤད་ན་ས། ནང་ལག་ནས། 

ཁུངས་ གཞིདམ་ཅ་བ། དཔེར་ན། 
ཁུངས་མྐྱེལ། ཁུངས་ངན་པ། 

ཁུངས།'བུབ་པ། ཁུངས་དག་པ། ཁུངས་མ། ཁུངས 
མེད་པ། ཁུངས་གཙང་མ། ཁུངས་བཙན་པ། 

ཁུངས་ཨད་པར་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ཁུཇ་ས་བུབ་ གཉི"བུབ་པ། རྨད་ནམ'ཐུབ་པ། 

ཁངས་མ་ དངས་ནས་ཡོད་པ། སྤུས་དག 

པོ། ཁུང་གཙང་མ་གཞི་ཁུངས 

མ་ནམ་བྱང་བཞི་རྒྱ་མཚན་ཟེར་བ།ལྟ་བུའ།། 

ཁུངས་བྱརན་ ཆོས་དང་ལྟ་ཀྲབ ཁུངས་བཙན 
ནས་བཤད་པ་ཉེཔ་པ་དང་། 

བད་ཧྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པ། 
ཁུངས་བཙུན་ཨན། ཿ 

ཁུངས་སུ་གཏོགས་པ་ ཕྡེ་ཚན་ནམ་ཨན་ལག 
གམ་ཆོཌ་པའི་གྲསུ་གཏོཌ་པ། 
བག་ལའམ་ནང་ལ་སྟེ། དཔེར 

ན། ཁུདུ་ནཆཇོག་ཐ། ཁུད་རྲ་ 
བྱས་པ། གོས་ཀྱི་ཁུད་དྲྭ་དྲིལ་ཏེ་ཁུར་ཟེ་བ་ལྟ་བྲ། 
ཁད་དུ་བྱས་པ་ ཕྱི་ལ་དབང་བཞི་དངས་པོ་ 

བདག་ཉི་ད་གཅིག་པས་དབང་དའི་དན། 

པཾ 



ཁེ 

མུན་པ་ 

ཨཏཀ། ཨཏཀ། ཨོཾཏཱཀཾ། 
སྐྱེས་ཕམ་ ཛོངས། རྫས་དང་། 

ཀྐེལ་ ཛྫིངས། ཡག་ བཏགས་མམ་ལག་སྐལ། རྫྔོང་ 

པའམ་ལེགས་རྐྱེས་ཏེ་བརྡ་གསར་རྙིང་དུ། ཚར་ 

ཁུད་པ' 

ཞངས་པཞི་ལེགས་མྐེས་དང་། ཕར་འདྲོ་བཞི་ 
ཛྫོངས་པར་འཇུག། 

ཁུད་པར་བྱས་པ། བཉབ་སེམས་ཀྱིས་ལེན་ 

པ་དང་། མཐའ་དག་གཅིག་ 
པུས་བརྔགས་པ། 

ཁུད་མ་ གཉུགས་ལུམ་ཟུར། 

ཁུད་ཟེ་ བུད་ས་གཟད། ? 

བུན་ ཐང་ཕྲེམ། 
ཁུན་གྲས་འདེབས་ སྨན་ཤྱི་མིང་། 

ཁུན'་ཏ་ ཁྱེན་ཏི། ཁོ་ཨང་ན་མོ་ཨི 
དེན་ཡའ་།| 

ཁུན་པ་ ཀུཛན། དབུགས་ ཅུང་ བརམ 

འབྱེན '་ཕང་བྱེད་པ། རྐྱ་ 

བའི་སྐད། རྫུག་ ཀླེད་རྱབ་པ། 

ཁུམ་ ཤི་བའི་དོན། 
ཁུམ་བྱ་ བལ་བད་གཉིཔ་ཀྲི་ཕ་ མཚམས་ 

སུ་ཤད་པའི་ཤར་ཁུམ་ བུ། 

ཁུམ་ཞིག་ གཟེད་ཅིག། གུམ་ཉཾག། 
ཁུམས་ ཆུང་དུ་བཏང་བའམ་འབྱར་ 

བ། གཾ་བྱང་། ཤེས་བྱང་། 
དཔེར་ ་ན། ཁུམས་ལགས་ ཞྱེས་ པ་ལྟ་བུ། 

༢\“༡ ཁར་གྲིས་གནོན་པ 

ཁུམས་པ་ ཆག་དན་ཁངས་སུ་ཅུད་པ། 
ཁུམས་ པའི སླུམ་ ལ་ཉྲའུ་ བྱས།པ འབྲ་ ཆང་ 

བཅིར་ཏེ་ བཅག་པ། 

ཁུམས་ལག་ རྐྱེ་ལག། དན་བསྐར་ཨིན། 
ཁྱེད་ཀྱི་དད་པཕ་ཁུམཔ་ལག། 
ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

ཁུར་ དྩརཿ ཞེས་ཏེ་དངོས་པོ། 

ཐྷརངབ། བཾ ར། བྷསྨན། བཏེག 
བྱ་དང་། རྩེལ་བ། ཁྱེར་བཞི་དེན་ནམ། ཧབ་ 

ཏུ་ཁུང་བཞེ་མིང།| དཔེ་ཆིག་གྲཾགས་སྦར་ན། 
ཁུར་མྐྱེད། ཁུར་གླ། ཁུར།འཁུར། ཁུར་རྔན། 

ཁུར་ལྩི། ཁུར'ཆེ། ཁུར'བརྙན། ཁུར་བྲག། ཁུར་ 

འདེགས་བྱེད། ཁུར་འདྲེན་པ། ཁུར་པ། ཁུར་ 

པཾ། ཁུར་ཕོག་པ། ཁུང་འཕྲོག་པ། ཁུར་བ། ཁུར 

བར་བ། ཁུང་བླངས་པ། ཁུར་མང་པྲ། ཁུར་རྩ། 

ཁུང་ཚད། ཁུར་ཆོས། ཁུང་འཇིན། ཁུར་བཟད 
པ། ཁུར་ཡོངས། ཁུར་ལེན། ཁུར་ཤིང་། ཁུར 
བསམ་ཆན་པོ།་ཟེར་མགས་ལྟ་བུ། 
ཁཱར།ཁར་བ་ བཙན་འགྲགས་དང་འབད་ཙོལ་ 

ཆེ་བའི་དན་དང་། ཁུར་པཾ་ 
ཁདང་བ། ༩ 

ཁུར'ཏྱེར་བ་ ཁུར་བླངས་པ། འགན་ལེན་པ ། 
ཁུར་གྱིས་དུ་བ་པ་ ཁུར་ལྩེ་བས་ངལ་བ། 

ཁུར་གྱེ་ས་གནེན་པ། ལས་ ོ ་ ཁུར་ བཟའ 
གནན ཐ་ བོ 



ཁུར་ཱ 
ཁཱར་གླ་ བརྡལ་གླ། 

ཁུར་རན་ བྷངཊ༔ ཁུང་གླ། 

ཁུར་ལྩེ་ཐ། གས་ཏེ་འཆི་བ་དང་ཁུར་ལྩི་ 
བས་ངལ། ཐྱྩེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁུར་བརྙན་བ། དྷཱརཌ། དཱརཾ། གསར་བ 
ཁུར་ཐས། ཤྭཱིཾ། ཌྷ བཧཿ ཁུར་ཨངས་ 

འདྲེན་བྲག་དང་] འཕྱང་ཐྲག། 
ཁུར་པཾའི 'བྲག་པ། 

ཁུར་ཐོགས་པ། ཁུར་པ་ཁུར་བ། 

ཁུར།'དགྲས། ཁུར་པ་འབེབས་པ། 

ཁུར་འདགས་བྱེད་ ངལ་གསོ་བའེ་གནསམ། 
ཉ'ག་དང་སྲང་རྒྱ་མ་ཕེགས། 

།ཁུར་འདྲེན་པ་ བླངིཀ༔ཁུང་པ་ཕར་ཚྲང་རླྱེལ་ 

མི། ཧྱ།གར་ཕལ་སྐད་དྲ་ཀྲ་ 

ལེ་ཟེར། 

ཁུར་རྡང་  རྡང་ཐ། གདང་ཐ། གས་ 
བེགས་དཔངས་པའི་རྡང་བྲ། 

ཁུར་གནས་ ཡངང་། ཁུང་པའི་པ་ཆ། 

ཁུར་པ་ བངིཀ་ ཁུང་མེ། ཀྲ'ལེ། ཁུར 
པ་ཁུང་མཁན། 

ཁུར་པོ སྟད་དྭ་ཐསིག་ཁྱས་ནས་ཤ་པོ་ངལ་ 
ཁུར་པཾ་ཁུང་ནས་ ཡམ དྭ་ཇཁལ 

གར ་ལང་མེད་པར་འགྲོ་བའི་ཆེ་བྲང་ཆད་པ་ཕ་ལ 

འདུག་ཡང་མེད་ཀྱང་ཁུར་བོ་སྟེད་ལ་བཀྱག་ནས་ 
ཡུད་ཙམ་ངེ་བསྔྡད་པས་ཤིན་དུ་ངལ་བ་ལ་ཅུང་ 

༡\༩ཌྭ ཁཱུ་མྡོད 
ཞིག་ཕན་པས་དེ་ཡ་ཤ་པེ་ངལ་ཟེར། 

ཁཱར།'པོ་བ། ཁུརང་བ་ཁུང་མཁན། 
ཁུར་འཕྲེག་པ་ གཞྟན་གྱི་ཁུར་བྲ་འཕྲེག་པ། 
ཁུར་བ་ ཀུནྡུ༔ མཐྫཿ་ སྣུམ་ཁུར། 

བཞེས་སྦོ། ཁ་ཟས་དང 

ཁུར་བོ་ཁུང་བ་ལདང་།། ཨང་། ཁུར་བ་འཱེཕ་ 

བྱ་བ་ནི། བག་ཆོས་རྣམམ་ཕོ | ཞེས་གསུངས། 

ཁུར་བ་མཁན་ པབག་ལེབ་བཟ་མཁན་ནམ་ 
ཁུང་པ འཁུར་མཁན། 

ཁུར་བ་འཆེད་པ་ ཁུར'པའམ་པག་ལེ་བ་ཀྱི་ 

གྲངས་འཕེལ་བ། 
ཁུར་བ་འཆོས།པ་ བག་ལེབ་རྩམ་གྱིས་ཆོས་པ། 

ཁུར་པོ" བཏེག་བ་དང་། ཅོལ་བ། 
།ཏུར་བོར་བ། ཨཔ ཏྲེདང༔ ཨཔགཏར 

ཁུང་བབྲོར་བ། ྲ 
ཁུར་བླངས་ཕ་ །ུར་བླངས་པ། འགན་ 

ལེན་པ། 

ཁུར་སྤྲག་ས་པ་ ཀཱཙ ཏཾ། ཁུར་པཾ།ཁལ་མ་དང་ 

མཉམ་དྲ་སྦྲགས་ནས་གཏོང་བ། 
ཏུར་མང་ ཏ ཌྟཾརི། རྔེ་ཁུར་མང་སྟེ] 

ཁུང་ཚད་དང་། བ་གླང་ལྕེ། 
ཁུང་མང་བད་རམྨག་ཚ་བ་ལ་ཕན། 

ཁུར་མེ་ལེན་ཕ་ བླིང ཁག་མི་ཁུར་ཐ། 
ཁུར་མེང་ ཤྲེས་རྦབ་ལོ་མ་ཟེར་ཏེ། 

ཤེལ་ཕྲེང་ལས། ཁུར་མོང་ 



བད་ཕླག་ཚད་རྙིང་དག་ལ་ཕན། །ེས་པར། ལྗོན 
ཤིང་ལས། ཁུར་མང་མྦེས་ཕེལ་ཕོ་ནད་ཕེལ། | 

གློ་བུར་དྲུག་ཁྲབས་འཇབ་དང་ཕངས །དེ་ཨི་མ 

ཏག་ཚད རེགས་པཕེལ། ལཱ བུང་དང་ག་འགགས་ 

པ་སེལ། །བཱག་མཁྲིས་ཕྲེལ་པར་བྱེད་པའི་མཆོག། 
ཅེས་དང་། རང་བྱང་བས། ཁུར་མོང་ཞྭེ་ཅན་ 
དབྱིག་དྭ་ཕེལ། །ཉེས་པ་ལ་མིང་། ཤེས་རབ་ལ 

མ་ཟེར། འདི་ལྭ་ཧ་ཁུར་ཝ་ཁུར་གཉིས། དེ་རེ་ངེ་ 
ལ་དཀང་ནག་གཉིས་ངེ་བཞཅུའ། །འཁྲུངས་དཔེར། 

རྒྱ་ཁུང ཕྲ'།ཁུང་གཉིས། དཀར་ནག་དབྱེ་བས་ 
བྱའེ་ཡན་ཏེ། །བདུད་ཙི'དང་ཨ་ཀན།ཡྱེས་ཟེར། 

ནད་སེལ་བདྲད་ཅི'སྤུན་བཞི་ཡིན། མེ་ཏོག་དཀར 
པ་ཁུར་དཀར ཏེ། །ཕེར་པོ་ཤར་བ་ཁུར ནག་ 

ཡིན། །གང་ཡང་མེ ཏོག་འདབ་སྟང་ལྡན། 'ཕྡོང 
ཕྲུབས་ཁེང་བྟེང་གདུགས་ཡུ་འདྲ། །གང་ནས་ 
བཅད་ཀྱང་འ་མ་འབབ། །ཧྱ་ཁུང་རི་དང་ཛྫོངས 
ལམ་ཆྐྱེ ། །ལོ་མ་འཛང་རིང་སྔང་པྲ་རེང་། །ཉེས་ 

རྒྱ་ཤོད་ཉིང་སཾཌ་ཡས་ཀྱེ་ཉིང་། ཕྡཾང་པཾ་རིང་ལ་ 
མག་བ གཉིས་གསུམ་པཌ་འབྲེལ་པ་དེ་ཨིན། པྲ་ 

ཁུར་ནེ། ལྲ་ཁུང་ཁ་སྟད'བྤང་ཡས་མྙེ། །ལ་མ་ཕྲ་ 

སྣུམ'ཉ་ག་ཅན། །མེ་ཏོག་གཅིག་པུར མྐྱེས་པ་ཨེན། 
ར་ཁ་ཡུད་ཙམ་འབལ་ལ་མངར། །ཅ་བ་དཀར་ 

མཉེན་འ་མ་འབབ། །མིང་ན། རྐྱབས་ལས་དཀར་ 

པ་ཟེར། ཧས་པས་ཚད་རིམས་ཁྲག་མཁླེས་ཕེལ།། 

ཞེས་བཤད པ་དེཞ། །6ེས་གསུངས་སཾ།། 

ཁང་སླང་ངོ 

ཁུར'ཅཾ་ ཁུར་པོ། ད་པོ། 

ཁུར་ཅཾ་པ། ཁུར་ཁུར་མཁནམ། ཁུར་བའོ།། 

ཁུར་ཅ་བར་འགྲར་ ཁུར་པོ་འཁུར་དྲ་བཅག།། 
པུར ཆད བར་ རྫེ་ཁུར'་ཚད། བ་ 

གླང་ལྩེ"ཡང་ཟེར། 

ཁུར་ཚ་ ཁུར་བཞཾ|| 
ཁུར་ཆོས་ གཉ། ཀཔེཾལ། ཁུར་ཆོམ་ 

དང་ཁུར་མཆོས་གཉིས་ཀ་ 

རང་སྟེ། འགྲམ་པ་ནས་ཨར། ཁུར་བ་ལའང་།། 

ཁུར་བཞེས་ རབ་བཱ་བཙོན་པའམ་ྱར་དྲ་ 
གནང་པ། 

།ཁུར་བཟོད་པ་ དྷུཀྱམ། ཁུརང་པོ་ལྫྗེ་རང་ 

ཟཅད་ནབ་དྭ་བང་ག། 
ཁུར་ལ་ཆི་འཇིགས་ པ་གཉི | འཇིན་མ། 

ཁུར་ལེན་པ་ ཁམས ལེན'པའམ། ཁུར་དྲ་ལེན 

པ། རང་མགོར་བླངས་པའི་ 

དན། 
གནས་སྐེར་བའེ་ཁུར་ཤིང་ 
ཁུར་པོ་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་ཤིང་ 

སླཾམ། 
ཁུར་སླང་ངཾ་ བརྔས་པའཾ་དང་། ལྩེ་རྐྱོན། 

ཁུར་སྨང་ཅན། ཀརནྡབིཀ༔ སྔ་བ་པོ། 

ཏུར་བསླང་ངོ་ ྦ ངག་གི་ཉེས་པ་གསོག་གོ་ཉེ་ས 

པའེ་དན་དྭའང་གསུང་། 
ཛྫགཔཿཆེག། 

ཏུར་ཤིང་ 



ཁང་བསམ ་ཆེ་བ་ 

ཁུར་བསམ་ཆ་བ་ བེད་མོ་གང་ཕྱི་ར་ཁུ་བསམ་ 
ཆེ་བཿདགས་བའྲི་བཀད་ 
འདམས་བྱེད་ཅེཕཔ།་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁུལ མངའ་ཅྭབས། མངའ་འོག། 

དེར་གླིང་ཁུལ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 
ཁུག་པ་དང་། རྣམ་པ་དང།། བལ་དང་། ཡུལ་ 

ཉས་དང་། ཨང་། ཁུལ་རྐྱེ་མ། ཁུལ་ཕྱཾང་། ཁུལ་ 

མལ། དེའི་ཁུལ་ལ་འདུག། མ་ཤེས་ན་ཤེས་ཁུལ་ 
བྱས། མེད་ནའང་ཡོད་པའི”ཁུལ་བྱས། ཆོང་ཕྲན་བྲ་ 
གྱབ་ཁུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དང་| ཁུ་ལུ་སྟེ་ར་ 
དང་གཡག་གི་བལ་འཇམ་པོ་ཉིག་ལའང་།། ་ྲ 

བུལ།ྱི' རིགས་རྒྱད་མ་ཡིན་པ། 

ཁུལ་མ་ གཏིང་དང་། གཤམ་དང་། 
ཞའག་དང་། འགྲམ་དང་ 
གཞུགས་ལྟ་བུང་འཇུག། 

ཁུལ་རྩེ། ཧ་ཅང། ཤིན་དུ། 
ཁུལ'རྩེད་  ཁུ་ལུ། ཙིད་པ། གཡག་ 

གི་རྩད་པ། 
ཁུལ་ཞེ་ ཕྲྭ་གྲྭ་ཆུང་'ཆུང་འཇེག་སྣོད། 

_ ཕྭ་གུ་གཉིད་ཁུགས་པའི་སྣད། 
ཁུས།འདེབས་ སྐད་ཆེན་པོ་བླསཌ་པའི་དན་ 
།ཁུས་བཙུན་ གཉི་དག་པ། ཡིད་ཆེས་པ། 
མཁ ་ ཁི་བཟང་། དགུ་བཅ་གོ་གཉིས། 

ཁེ་ཏྱེ་ ཁེ་མ། ཁེ་སྤོགས། ཁེ་ཆོང 
༤ 

ཆ༨་ 

ཐིད་པ། ཤེས་པའི་ཁེ་ཁྱེ། 

།བེ་སྤགས" 

_ ལོ་ཙཱ་བ་འཁར་ལ་བགས་པའི་ 

འཁྲུངས་ཡུལ། 
_རྒྱ་ནག་གི་བློན་པཾ་ཀ'ྲེ"ཤི་ 

ཞེས་པ་ཞིག་གེས་གཞེངས་པའི་ 
རྱའི་དགོན་པ་ཞིག། 
ཁི་བྱཧབ་པ། ཁེ་བཟང་གི་ 
ཆོང་བྱེད་པ། 

ཁི་པ། 

བཟང་ངན་དང་། ཨག་ཉེས། 
ཁེ་བཟང་བྱང་བ་དང་། 

བརྙེད་བྱང་བ་དང་། རླགས་ཕོང་བ། གྱོང།བྱང་བ། 
ཁེ་ཆུང་ ཁི་སྤོག་ཆུང་བ། སྲན།'དཀའ་ 

དང་། དན་མེད་དང་། མི་ 
འབེལ་བ། མནོག་ཆུང་ཡང་ཟེར། 

ཁི་ཆེན་པ་ ཁི་བཟང་ཆེན་པ། ཁེ་སྤཾག" 
ཆེན་པོ། 

མཆེལ་མ། 

ཕུབ་ཟྫུམ། 

ཕུབ། 

མཆིལ་མའ་ཐལ་བ། 
ཆོང་པ། ཆོང་འདུས་ཁེ་པ། 

བར་ཆོང་པ། 

གོང་ཆུང་ཆུང་།། 

ཚོང་གི་ཁེ་བཟང་དང་མཆེད་ 
པའི་དན། 



ཁེ་བོག་ ཁེ་ཝོགས། ཚོང་གེ་ཁི་ 
བཟང་ལའ། 

ཁྲེ་བག།'མདོ། ཀོང་པའི་པ་ཆ་ཉིག། དེར་ 
རྒྱལ་ཐ་ཀམ་པ་སྐྲ་ཕྲེང་བརྒྱད་ 
བ་མི་བསྐོད་རྡ་ྗེ་སྐ་འཁུངསོ། 

ཁེ་མ་ཁེ་ ཁེ་བཟང་བྱང་མ་བྱང་དང་ 

ཁི་བཟང་ཨོད་མེད། 
ཁེ་མེད་ ཆོང་ལ་ཁི་བཟང་མད་པ། 

ཁེ་ཅར་ མཁའ་ཕྱད། 
ཁེ་བཟང་ ཁེ་ཕྤོཾག་དང་ཁེ་བགས་གཉིས་ 

ཀ་རང་། 

ཁེ་རུ་འགྲ་པབ། རིན་གོང་མང་ཆག་པ། 

ཁེ་ལེ་ ཡམ་མེད་པ། 
ཁྲེ་ལེ་མན། ཕོག་ཡུལ་གྱི་མ་ཆ་ཉག། 
ཁྭེ་སྨེབས་ཆན་པ་ ཆོང་ལ་ཁེ་བཟང་ཆེན་པ་ 

བྱང་བ། 
ཁེ་གསུམ་ བོད་ཀྱི་ཕ་གནས་ཤིག་ལ་ཟེར། 

ཁྲེགས འགོག་པའི་བརླལ་ཆེག་སྟེ། 
ཁེགས་པ། བཀག་པས་ཁགས 

པ། མངལ་རྒེ་ངེས་པར་ཁེགས་པར་འགྱར་ར། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
ཁྲིགས་པ། མུན་པ་ཕྱི་དང་། ངན་མང 
གི་ཟླཾ ཁིབས་པར་འགྱར་ར།། བཱེས་པ་ལྟ་བུ་ཡའྔ་།། 
ཁེགས་པ་ལ་གདམ་པ་ ཁེགས་པ་ལ་འདེམ་པ། 

ཁྲེགས་ཤིག་ འཤག་ཅིག་ལྟ་བཞི་སླུལ་ཆེ་ག| 

ཁེབས་པ 

ཁེང་པོ་ ཟས་གྲང་མོ། ྦ 
ཁེངས་སྐྱངས་ ང་ཧྱལ་ཆུང་ངྲ།བས།པའི་དོན། 

ཁེངས་འགང་ཆེ་བ་ ང་ཧྒལ་གྱི་རྣམ་པས་ཟླེག་ 
༄༅ 

པའི་དོན། ྦ 
ཁེངས་ཅན་ ཧིྡྲཿ གདྲི། ང་ཧྱལ་ཅ༩ཊ། 

ལྟ་བ་མཐྲན་པ། 
ཁེངས་གཏམ་ ང་ར། དེགས་ཆིག། 
ཁེངས་དེགས། ཁྲ་བོའི་ང་ཧྱལ། 

ཁེངས་ལྡན་མ་ བྲ་དམོ་དང་མ། བུ་མེད་དར་མ། 

ཁིངས་པ་ ཨཧྭཀཱར། མཱནིཊཱ་ཿ གྲང 
ཀརྐཤ། སཱན༔ བྷངི། རེ་སྦྲ། 

ཞཱེབ་པ་སྟེ་སྣད་ཁེངས་པ་ལྟ'བུ། དང་། ང་རྒྱལ་ 
ལམ། དྲེགས་པའི་དེན་དང་། 

ཁེངས་པ འི།ཟྲམ། གང་བའམ་རེངས་པའི་ཟར། 

རེངས་པ། 

ཁེངས་ཤིག། འགེངས་པར་བྱ་པ་ཤིག། 
ཁེིན་ གནམ། པྱང་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་ 

ཨ'གྱལ། 
ཁིན་འྲད་ རམ་གས་ཤིག་གི་མིང་། 
ཁེན་པ་ མཁན་པ། སྔོཾ་སྨན། 
ཁེབ་ གབ་པའམ། གཡོགས་པ། 

།ེབས་པ། འགེབས་པ། དཔེར་ན། སྒ་ 
ཁིེབས། ཙཅོག་ཆེ་ཁྲིབས། ཆང་ 

ཁེཔས། ཐཱྲད་ཁེཔས། གདུང་ཁེབས། མདུན་ 
ཁེབས། གདང་ཁིབས། པང་ཁེབས། ཇ་ཁེབས། 
ཐབ་ཁེབས་ཕགས་ལའ།། 



ཁེབས་ཀྱི་དྲ་བ 

ཁེབས་ཀྱ་དྲ་ཐ་ དཱཱལི། ཆ་སྟེད་ཕཾགས་ཀྱི་ཁང་ 
གཞགས་པའི་དྲ་བ་སྟེ། དཔེར 

ན་གཟན་ཕད་ད བ་ལྟ་ཐ། 
ཁེབས་འགྲབ་པ་ ཁེབས་གཤོགས་པ། 

ཁེབྲས་པ་ གཞགས་པ། མུན་པའི་མིང་། 
འདང་བ་ལང་ང་། 

ཁེབས་མ་ ཁ་ཁིབས་སམ་ཕྱི་ནས་ 

ྦ གཡོགས་ པཾ 

ཁེབས་སང་བ་ ཁྲེབས་གཞོགས་པ་ཕར་སང་ 

བཞམ་ཕུད་པ། 
ཁྲེམ ོ ཤྱེམ། དང་མེང་ ཆེ་ལ 

ལྕགས་ཁིམ་དང་། མེ་ཁེམ། 

ཁྲེམ་པཾ། རུླག་མ་རྟེ། མྭ་ཀོ་བེད་ཀྱི་ 
ལྕགས་་ཁྱེམ། 

ཁེམ་བུ། དལ 
ཁེར། གཅེག་པ། ཁེར་རུང་། ཁེར་ 

རྒྱག་པ། འཇལ་བྱད་འཕུལ། 

ཁེར་རྐྱང་ མི་ཁེར་རྐང།གཅིག་འདུག། 
ྦ མི་གཅིག་རང་འདུག། 

ཁེར་རྒུག་པ་ ཚུལ་མིན་གྱིས་ཕྲེགས་པའམ་ 

ཆོང་མསཌ་ཁྲེམ་ཐང་ལས་ཕྙག་ 

པར།རྒྱག་པ། 
ཁེལ་ ཁིལ་སྒེ། ཁལ་བ། ཐུབ་པ 

དང་། བཀལ་བ་དང་། ཁལ་ 

མ་ཁེལ། 

ཁེལ་དཀའ་ ཐབླངས་དཀའ་དྲའ དན། 

ཁེལ་སྣ་ ཁེལ་མ་རི་རྫོག་རྒྱ་ཁྱོད། ཅེམ 
. པ་ལྟ་ཐུ་དང་'¡  ཨར་ཡུལ་སྡེ 

 ཡྭཾག་གི་མིང་། 

ཁེལ་ཆབ།་མ་ པདེ་བླག་གམ། ཆོ་ག། 
ཁེལ་ཐ་ ཁལ་རེགས་དཀལ་པདང་། 

འགེལ་བ་དང་། ཁམལན་པ 

དང་། ཨང་། ཁེལ་བ་ནེ་ངས་པ་དང་ཡིད་ 

གཏན་འཁེལ་བ་དང་། བབས་པེལ་པ་དང་། 
སྐབས་ཁེལ་བ་དང་། གཏན ཁེལ་པ། དེ་རིང་ 
ཡང་གཏན་པེལ་བ་ཡན་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། ྦ 

ཁྲས་ཉིན་ ཁས་ཉིན་དང་དན་འྭད་བས། 
ཁ་པ་དང་ཁས་ཉིན་ཟེར་བ་ 
ཌྟྷ་བུ། 

ཁྲེས་པ། མདའ་སགས་འབེན་ལ་ཁེས་ 
་པ་དང་། ཆོང་ཁེ་ཧྱག་མ།ཁན། 

གནད་ལ་ཁེས་པ་ཐྱེས་པ་ལྟ་བྲ་འོ།། 

[པེ ཁོ་ཉིད། ཁབ། ཁོ་དགོས། 
ཁ་ཅག། ཁོ་ཆོ། ཁྭ་པ། 
ཁ་མ། བོ་རང་ཟེར་བ། 

།༨་དགྲས་ ང་ནིེ་མི་དགོས་ཁོ་དགས་ཡོད 
ཚི ཤག་ཅེས་པ་ལྟ་ཐུ། 

།བོ་རྟག། ཁ་ཆེ། 

ཁོ ཏི་ ཇ་སྟོད་དེ་ཁློག་ཏི།: ཁོག་ལྟིར 

༥༧ 

ཐབ་བསས་སས་བས་༧འབས་བས་བལ་ས་བ་བཅས་སས་པ་སལས་བ 

༣༤༧༧འཐའམ༢༧་་ ༡༥༤༧ཆ འའའ ༠" 



ཁོ་ཐག གཅོག་པ 
ཁོ་ཐག་གཅ༔ ད་པ་ ངེས་པར་ཆ་ དྲ་བ་ཏོང། 

་ཱ སེམས་ བྲག ་བཅད་པ། ཉེན” 

ཆགས་ཡམ་ ལྡཾགས་ པ་ བྟི། བུས་རྒྱལ་སྲིད་ འཕྲེག་ 

པའི་ལོ་རུས་བྲབ་ནས་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་ ཁོ ཐཐ 

གཱཙདྭ་ཐ། ཞི ཞེས་ པ་ལྟ"བྲ། 

།བོ་ཐག་ཆེད་པ་ ངེ་ཐག་ཆད་བཞམ་ཕ་མྲའ་ 
ྦ ཆོད་པ། 

ཁོ ཐག་ཌད་ཀྱིས་ བཅད་པ་ གཅིག་ཅར་དྲྭ་ 
ཐག བཅད་པ། བླེབ་ རེ ་ཐག་ 

,:22 =: གཏིང་ནས་བཅད་པ། 
ཁོ་ མཐིང་ལྷ་ཁང་ ཧྷཾ་བྲག་ན་ཡོད་པཞི་མྲའ་ 

. འདྲུལ་གྱི་རྒ་ ཁྲང 

ཁོ་དེག་གསུམ་པ་ ཤིང་བ་ལང་ནིག་བཞི་མིང་། 
ཁོཌཿ འཐྲིང་པོ། 

ཁོ་ན་ ཧཱ། །ཨེབ། མཅིབཿ ཤ་ཊྟག་ 
དང་། འབའ་ཉིག། གཅིག་ 
ཕྲའམ། རྐྱང་བ་ཡའང་ངེ་ 

ཁོ་ན་ཉིད་ དཱཏཱ། དེ་ཁི་ན་ཉིད་ཅེས་པ་ 
ཆོ _ རྟ་བུ། ཁེ རང་གཅིག་པྲ། ྦ 

ཁོ་པ་ ཁ་ཅག། ཁོ་ཆོ། ཁོ་རམས། 
ཁོ་ཁོ་ རས་ཀི་ཡང་ཏྟེ། ཉག་ལེ་ལ་ 

ཁ་པ་དང་ཁ་དྲབག་གཉིས་ 
ཞེས་པ་ལྟ་བྲུ། - ` 

ཁོ་བོ་ འི ཨཧཾ| ཧྙགྭ། ཇ། རང་། 

ཧ༡༧་ 

ཁ་བའི་ཟྤོ་བ་ འཕེལ། །ཱེཔ་གཟསུངས་པ་ལྟ ་བུ། 

ཁོ་པོ་ཁག་འཁར་ ང་ཤྭས་པཾ། ] ྦ 

ཁོ་འི་ ཁེ་བོནི། 
ཁོ་ བའི འི་ཆ་ཧས་ ངའི་རྒྱ་ མཚན་ཆ་ལུགས་པོ།། 

ཁོ་བོམ་ རཿ གནའ་དྲུས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་པ་ 

ཟོ ཀཊ་མན་ཌའི་མིང་ལ་ཟེར་ 

ཁྱིང་ཁཾ །ཁོན་དང་ཡམ་བ་ ྦ 

ང་མང 1 
ཁོ་མ་ ཁེམ་ནི་གོ་བཞི་སྣད་དེ། 

།ཁིམ་འབོག། 
ྦ ཁོ་མ་ བུད་མེད་རྣམས་ཏི”་རང་རང ལེ ྦ ་ རོ 

ཁོ་ཅཾ བཅེས་ཅེ་ཞེས་ཏེ། རྒྱ་ནག་ 
པེའེ་ཟ་ཐུར། བ་པའི་ཁ་ཅེ། 

ཁ་ཆ དེ་ཆོ། ཁཾ།རང་ཆོ། 
ཁོ་ཡ་ཆེ་བ་ ཧྱ་ཆེ་བ། 
ཁོ་ཡག་པ་ སྨ་ཡག་ར་བ། ྦ 

ཁྲར ཐི མི་ཁ་ར་རང་གི། 

ཁིརང་པ་ལའང་། 

ཁོ་ར་ངོར་ ཡུག་ བམྫརཀཿ པརི་མམ༔ཀཿ 

ཞེས་དང་ ཁ་ཞེ རུ་ཁ 
ལྕགས་རི། གྱི་ལེ་ཁར་ཡུག། ཀུན་ནས་བསྐེར་ 

གཅི ནེ 

ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག 

ཁ་པས་ང 'མཚཆར་ པྱརླ །ཉེས་ དང་ | ལུགས་ 'འདིང་ 

བྱའས། རྲིལ་པར་བརྟར་བ། མངའ་ལ་ལྕགས་ 
རིམ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ། ཆེ ་ 



ངོ་རང 

ཁོ་རང་ ཁ་རང་། ཁོང་། 
ཁོ་རེ་ པ ཨ་རེ། 

ནཐོན་བན་ཝ། ཡང་བྱཝ་པོ་ 
ཝྡེ་གཙུག་མགན་གྱི་སྲས་ཁ་ངེ་ལང་བཙན། ཡང 

ཁ་ངེ་ཉོན་དང་ཱེཔ་པ་ལླ་བ། 

་ར་ 

ཨ་ངགས། 2 

ཁོ་ར: ཆོད་འབྲིང་པ། 

ཁོ་ལ་ དེ་ལའམ། ཁོ་རང་ལ། ཁོ་བ་ལ། 
ཁོ་ལ་ཆེ་བ་ རྩམ་པ་དང་ཧྱ་བྲ་ཕོགས་ནཕ 

བཟེས་པནའི་བག་ལེབ། 

པརིཌཧ། རྒྱ་བྱོན་གྱི་མིང་། 
_ སྐ་ལུས་ཀྱེ་ཊེང་ངམ་སྤེམཔ། 

ཚད་ལྟ་བུ་སྟི། མངན་རྟེགས་རྒྱན་ལས། རྐུ་ཨི་ 
ཁཾ་ལག་ཡངས་ཤིང་དཟང་། ཐཱེས་གསུངས་པ་དེ་ 
དང་] ཕྱི་ཆེ་ལའང་ཁ་ཡག་ཆེ་བ་ཟེར། ་ 

ཁོ་ལག་ཧྲྭས་པ། བྲེ ཏོ | ལང་ཆེའམ་གཟུགས་ 

བྟཾབས་ཀྐྱས་པ། 
ཁོ་ལག་རྫགྭས་པ་ ཡང་ཆོ་དང་བ། 

ཁོ་ལག་ 

ཁོ་ལག་ཡངས་ཤིང་བཟང་བ་ ཕྲཱིཙྭཧཱམཆཉལ། 
མངས་རྱབ་ཀྱི་རླུའི་མཚན་ 

དཔེའི་ཁྲས། ་ 
ཁྲོཝ་ ཞྭ་མོ་ཡྱིག་གི་ཨིང"། 
ཁོ་ལི་ ཕུང་པ་ཅིག་གི་མིང་། 
ཁོལཏེང་ ཡུང་པའི་མདའ། 
ཁོལེ་ཨཔར་ ཧིན་སྐད་ཟུར་ཆག་རྟེ་ཕུང་ 

པའི་ཕུ། 

ཁོག་ པ་ ཆེན་པོ 

ངོལོ་ ཁྲེལ། དདེ་བོད་སྐད་དང་ 
ཧིན་སླད་འདྲེས་པ"'རྟེ་བཅེངས 

པ་ཁྤེའ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

ཁརི་ 
ངོག་ ཁཾང་པ། ཁགས་པ། འཁགས། 

འགེཌ་པ། ཤ་ཁོག་ལྟ་བུའང་| 
ཁོག་འཛུད་ཁཾག་པ་ཁྱེད་དང་ལྫ་གཟུདཔ་སེགར། 
ཁོག་རྒས་ ཐས་ཁག་ཅིང་ལོ་གས་པ་རྟེ། 

རྒན་ཁིག་ཕྲེགས། 
ཁོག་ཅིག་ རཌྷརཾ། ལམ་ཕགས་བཀག་ 

པའི་སྐུལ་ཆེག་དང་ཤྭ་ཁག་ 
ཅག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

ཁོག་བཅོང་ ཁག་པར་ནད་རྙིང་པམ། 
ྦ ནནང་བ། བྲུ 

་རུད་ ང་དག 
ཁོག་ཏུ་བརྒམས་པ་ ང་རྒྱལ་དང་ཨང་འངབ་ 

པར་ཞངས་པའི་དན། 
ཁོག་ཆྩོང་  ཐ་ག་རེགས། ཤིང་དང་ 

ྦ སྨྱག་མ་སེགས་ཁོག་པ'རྟང་པ། 

ངོག་པ་ ཀྭལེབར༔ ཀཱཨ༔ ལུས་ཀྱི་མེང་། 

ཇས་སྦལ་ཕེགས་ཀྱི་ལྟ་བ། 
ཁོག་པ་།ངེངས་པ་ ཁག་པ་འགངས་པ། 

ཁོག་པ་ཅན་ རམ་རྤལ། 
ཁོག་པ་ཆེན་མོ། བཟོད་སེམས་ཆེན་པོའམ་ གྲག ཁེ་ཁོལ རཆ 

~÷ ༤ ~- “༧ 



ཁོག་པ བཅག་པ 

ཁོག་པ་ བཅོག་ པ་ ཁོག་པནི ་ནང་ བཅོག་པ། 

ཁོག་ཡུབ་ ཆུད་པར་བྱ་བཞམ། འལ་ 
_ ཚད་ཐུབ་པ་དང་། ཡཨང་ 

ཤིང་དང་རི་སགས་ྱི་ཁག་པ་ཕབ་པ། ཱ 

ཁོག་དབུབ་ ཁོག་འབབ་རྟེ། དོན་ཐུབ་པ། 
དན་སྒྱབ ་པ། ཧ་ལམ་དང་། 

འལ་ སྱིའི་ ངཇ་ ་རུལ་ ་ལའང་ང་། 

ཁོག་མ་ ཛི་སྣེད་ཕགས་ཏེ། རྫ་ཁཾག། 
དྲེ་ཁོག། ཁག་མ་ཆེ་ ཆུང་དང་ 

མེ་ཏོག་ཁཾག་མ་ལྟ ་བྲ། 

རོག་ཆེཿ ཆད་ལྲེན་པ་ གདིང ་ཆེད་ 'ལེན་པ་ བོགས། 

ཁོག་འུགས་མཇད་པ་ མི་གཉུན་བྱི་ཁག་པར་ 
ཏུགས་པ། འབབས་པར་ 

འངས་པ། 

ཁོག་ཡངས་ ཁབག་པ་ཆེ་བ། ཁག་ཤིང་།། 
ཁོག་ཤུགས་ ན་ཟུག་ཆེ་བས་ཁུན་པ། 

ཁོགས་པ། དགག་པའི་དན་ཅན་ཏེ། 

བང་ཿ ད་ 
ཟ་མ་བཅུག་པར་8 གས་ཤིག" 
ཅེས་པ་ལྟ་བུ། ྨུ 

ཁོང་ ཁོང་ཉི ད། ཁོ ང་རྣམ་པ། 

ཁང་ཆེ |! ཁོ་རང་། ཁོ་དང་། 

ཁོང་ཆོས་ཟེར་འདུག་ཅེས་པ། 

ལྟ”བུའི་མང་ཆེ་ག | 

ཁོང སྙོམས 

ཁང་ནས་འབྱིན་ནམ། ནང་ 
ནས་དཏན་པ། ཁོང་ཕྱང་བ། 

ཀུདྷ༔ པྲཏིཧ། ཁོང་ནམ་ 

_ ཁྲེ་བ། ཞྱེ་རྔང་། 

ཁང་པའེ་ནང་གི་ཁྲག། ཁོང་ 
ཁྲག་དྲན་མེ་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། པ 

ཀཊ གཿ སྤེ་ངན།དང་། སྨྲོ་ 

ཐུང་བ། ཞཱེ་སྔང་ཅན། 
པཏྲིཧྱཿ ཕྱིད་ལུགས། 
ཉེ་སྔང་བའམ། ཆིག་པ་ཟ་བ། 
ཆུང་ལངས་པ། 

ཕེམས་མི་བདེ་བ། ཞྷེ་རྔང་ 

ཡངས་པ། 

ཆེད་ཡོད། ཁག་ཆུད་དང་ 
ཁོང་ནས་གང་བ། 
ལྕགས་ཟློག། 
ཁོང་དྲ་ཆུད་པ། ནང་དྲ་ 
ཆུད་པ། ཐུགས་མུ་ཆུད་པ། 

ཁིང་པའི་རྩིང་ བོ ཤིང་ 

གི་ཁང་རྩིང་། 
ཡིད་ཞུམ་པ་དང་། ངང་རྒྱད་ 

རིང་པ། ངུ 

ཁོང་སྣེཿ མཐེ ཕྱིད་བརྐྱར་བཞམ། སྱིད་ཡུཌ་པ། 
ཁོང་རྩོམས་ ཙའི༔ རྨྱིད་ལུགས། ཆ་མཉམ 

པ། ཆ་མཉམ་པར་འཇུག་པ། 



ཁོང་སྙམས་པ་ 

ཁོང་སྟེཿ སྣམས་ པ་ ཏ
ེ ཇལ་བ། རྟེགས་ཀྲོན་ 

ཁོང་རྟོང་ 
་ ལོའོ བ

ཱ 

ལོཊར་ ཕྱུག་མ་ལྟ་བུ། ཕྱུབས་ 
སྟང་དང་།

 རི་རབ་ཀྱི་
ཁོང་གསེང་།

 

ཁོང་འཐེམས་ ཁོང་དྲ་ཟིན་པནི་ད
ན། 

ཁོང་དྭྭ་ཆུ
ད་པ་ ཅེཏཤཱ། བུདྙཾཏཾ། ཨབབྷོཧ། 

བཿ མབགཏེ།
 ནང་དུ 

ཐབ བང འོམ ེག་ལ་གཟོ
ན་ཤ། ཨེ ལགས 

པར་རྟགས་པ། 
། པ 

ཁོང་ ལུ དུ་ བས་གད་ 
ནང་དྲ་ དུ ་བས་ ༤ ཛོ 

ཁོང་དུ དུ་བྲཾས་ པ་ ནང་དྲྭ་ཀང་འབྲུང་བྱ་ བཞི་
 ་དོན། 

ཁོང་ནས་ འཁྲུ བས་པ་
 བཱར་8ཿ ཟ་ ནི

 

_ བདེ་བ། མམས་མི་ སྐྱིད་པ།- 

ཁོང་ནས་ལྡང་བ་ པྲཀོས༔ ནང་ནས་རུང་ 
ཕེགས་ ལྔང་བ

། 
ླུ 

ཁོང་ནུས་ཤང་ འང་ཧབ་ཅེར་ཟང་བྱ ༢ 

ཁོང་ནས་སྨྲ་བ་ དཔེ་ཆ་ཕགས་མི་བལ
་བང། 

བླེ་ཞནས་འདན་པ་ཡ་ཟེ
ང། ¬ 

༢༄༢རནྡོ། ཆེར་བ 
ནུཧཾ་9ྲ། 

ཁོང་པའི་ ཤཱགཱ་ཏུཿ དྲད བག
ོ 

ཁོང་པར་དཀྲིས་
པ་ ནང་ དུ་བཅིངས་ བཔ། , 

ཁོང་འབྱིན། ནད་ྟ་བུ་ནང་ནས་ཕྱང་
 བཞམ 

ནང ལེག་ནམ་བཏོན་
པ། 

ཁོང་པ་ 

༤ 
་ 

ཡབ 
ཤཏངགསྟཐ 

ཁོང་འབྲས་ བྲིད ནང་གི་ཞྲབས་༔
 བཱ། 

བོང རྨེན ་པེར་ 
པོ་ མྤའིས་པར་ཟེར

། ` 

ཁོང་རྱིལ་ མཁལ་ཆརིལ། ་ 

ཁོང་ཆེ་ ཁེ་རང་ཆེ་ དང་།. ཁོ་
རང་ 

ྦ ྦ -རསུ་དྐང་། ྒ དེ་ཆོ་དང་། 

[ ར་ར ྦ ་ྲ ]ཱ དེ་ དྭ 
¦ པ 

ཟམ བསམ་ ཉཱུཾག་ མཐྲང་ པ་དང་
། 

ཤྲ རབས་དང་། 
མཁས་ པ་ 

གོ | ཆཛངས་པ་ དང་།
 བཟང་པའེ་ དོན། ; 

ཁོང་ འཇིན་ 
ཀན་འཇིན། 

ཁོང་ཡངས་པ། བི ཕྲོཐུ༔ བླ་ཁིག"ཡངས བྷུ 
ཁོངས་ཡངས་ པེ་ ཕེམཔ་ཡངཔ་ པ་ཕགས། 

ཁོང་ ཡུས་ཤོད་ ཕེ་མས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་སྤང་
 བའི་དན། 

ཁོང་ཤོར་ 
ྦ ནང་དྲ་འཛུག་པའི་

དེན། 

ཁོང་སྲན། ` སེམས་བཛོད་པ
་ཅན། ཿ 

ཁོང་སྲན་འཆའ
་བ་ བེམས་བཟེད་ པ་ཅན

་ 

བསྟེན་པ། 
ྣ 

ཐཐ = ༦༨ 
ཁོང་གསོང་

 ཕྤགས་སྟོང་ངམ
། ± 

,@ རི་རབ་ཀི་ཁང་ རོ 

ཁོང་གསེབ་ ཤིང་ཕགས་ཀྱི་ཁོང་གསེབ་ ་ 

` བྱ སྟེ ཕེན་ དྲང་ ཕྲོང་
 ཧྲ ༢ 

མའི་ཆུང་མ་བཤོལ་མེད་མ་ཞེས
་བྱ་བ་ཤིན་ ཏ་སྔུག་ 

ཅེང་ཨིད་དུ་འང་བ་ཞི
ག་ཨོད་པ་དེ་ཤིང་གི་

 གསེབ 

ཏུ་སྦས་པ་ཞེས་པ་ལྟ་ཐུ།
 



ཁོངས 

ཁོངས་ ཐས་ཏེ་གོ་ལ། ཁོང་ན། 
ཁངས་སུ་གསེར་གླིང་དང་ 

ཟངས་གླིང་ཕེགས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་ནང།'དྭའམ་ 

གྲས་སུ'དང་ཁངས་སུ་གཏགས། ཞཱེས་པ་ལྟ"བུ། 
-: ་ 

ཁོང ས་སྟིབས་ འབམས་ཕིལ་རི་ཁ་རྩའི་ཁངས་ 

མླིབས་ན་ཞེས་པ། ངེའི་ཁངང་ 

གསེབ་ན་བ་རྐྱིབས་ལྟ་བྲ་ལ་ཟེང། 

ཁོང་ས་པ་ 

པ། ཉེན་ཆེན། ཀྱོག་ཀྱོག། རྒྱུར་རྒྱར། 
ཁོངས་བཟ་བ་ ཁོངས་ནས་ཚུལ་དེ་རྐྱེང་བ། 

ལ་བཟ་ཉིང་བསླིམ་པའམ་ 

ཁོངས་དྲང་བ་དང་མཁས་པ་ལ་བྱའ།| 
ཁོངས་ཡང་པ། བློ་ཆེན། 

ཁོངས་རེལ། ཉྭ་རི་ལ། 
ཁོངས་སུ་གཏེགས་ ཁོངས་སུ་འདུས་པའམ། 

ཐམ དག་ཕྱོཌ་གཅེག་པ། 
ཁོངས་སུ་ རབ་ མཧར། དེའི་།བོངསུ་སྱུད། 
ཁོད་ ཀྐྱཾ། ངཾས། འཁོད་པ། འགད 

པ། ངོམ་བསམ་ལགཔ་ཏེ། 
ཉལ་བ་དང་ས་ཆ་ཁད་མཉམ་པ། ཡརང་ཀ་བོད་ 
སྩོམས་པ་དང་། མི་མང་པོའི་བཟའ་བཏུང་ཁོད 
སྣོམས་པོ། ཆོན་བཏང་རྒྱ་ལ་སྲབ་འཐུག་ཁོད་ 
སྩམས་པ་ཟེརང་བ་རྣམས་ལྟ་བུ། 

ོད་ཁོད་དྲངས་ གངས་ཀྱི་རྟམ་གྲངས། 
ཁོད་ཅུང་ ཐོབས་ཆུང་བ། 

ཀར། ཕྩིང་རྗེ་མེད་པ། རུབ་ 

4:32 ཁོབ 

ཁོད་མཉམ་པོ། མེ་མང་པེའི་ལས་ཀ་དང་ 

བཟེའ་པདུང་ལ་ཁད་མཉམ་ 

པ་ཡིས་ཟེར་བ་དང་། སྲབ་མཐུག ཁད་མཉམ་པོ། 
ཁོད ་སྣོམས་ པེ་ ལས་ཀ་དང་མྱེད་སྔག་པེགས 

ཁོད ཀ སྣམས་པ། 

ཁོད་རང་ཆབ་མི་འཚོལ་བ་ འདུན་མ་ཆུད་ 
མི་ཟ་བ། 

ཁོན་ བེརྡི། བེངཏཱ། སྔང་བ།སྤར་ 
"བརྒྱད་ཀྱི  ཨ་ཧྱལ་ཉིག་གི་ 

མིང་དང་། ཁཾན་པའམ། ཁོན་འཇིན་པ། ཁན་ 

བཟེད་པ། ཁན་གུག་རྟེ་སྔོད་པ། ཁོན་པ་ཡས་ཁེན་ 
པར་གྱུར་ཞྱིང་ཁྱེས་པ་ལྟ་བྲུ། 

ཁོན་གྱུཧགས་ ཕན་ཚན་མི་མཛའ་བ། 
མི་མཐུན་པ། 

ཁོན་འབར་ ཁང་ཁྲོ་མེ་འབར་བ་ལྟ་བྦ། 
ཁོན་གུགས་པ། ཕྡང་དྲ་འཇིན་པ། ཁོན་ 

འཇིན་འཆང་བ། རྤང་སེམང། 

བྱེད་པ། 

ཉེ་ཉན་ཉི“ཤུའི་ནང་མཚན་ 
ཨུཔཤྭཧ། ཡེད་མ་རང་པམ་ 

སེམཔ་ལ་བཞག་ནས་འཇེང་མོ་བྱའེ་བའི་ དོན། 

ཁོན་འཇིན་ 

ཁོན་ཡོད་པ་ བིརི། ཁོན་འཇིན་ཅན། 
ཌོབ་ ཧརྒྱགས་པ་དང་། ཡུམ་དདེ་ 

ཆགས་མི་འཁྱུགས་པ། ལུང་ 

གག་པཾ། 



ཁབ ཁྲོབ 

ཁོབ་ཁྲབ། པླ་སྐད་ལྟ་བྲ་ཁོབ་ཁོབ་ཏཱབ་ 
ཁྲབ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ཁོབ་པ་ ལས་ཀ་ཕོགས་འགོར་བ་དང་ 
ཡག་ཙལ་མེད་པ། གབ་པ། 

ཁོམ་ ཀ་བ་མཉེས་མདི་སྣད་དེ་ཁོམ་ 
འབག། ཁམ་ཡོད་མེ་ད་ཀྱི། 

ཁམ་འབོག་གཡུག་པ། ཤོའི་ 
རྒྱན་མ་སྤྲད་པར་འགྲེ་བ། 

ཁོམ་པ་ ཁ༩ དལ་བ་དང་། བཔྲེལ་ 
( བ།་མེད་པ། པོ ལེ 

ཁོམ་པ་མེད་པ་ མི་ཁམ་པ་དང་འྲད་བས་དལ་ མི་བ 
བརྒྱད་ནི། དམྱལ་བ། ཨི་དྭགས། དུད་འགྲོ། 
ཕྭ་ཆེ་རིང་པོ། ཀླ་ཀླེ་དང་། ཡུལ་མཐྲའ་འཁེབ་ 
ཀྱི་མེང་། དབང་པོ་མ་ཚང་བ། ཡོག་པར་ལྟ།'བ། 
སྟེ་དེ་དག་ནི་ཆོས་བྱེད་པར་མི་ཁམས་པ་བརྒྱད།། 

ཨང་དེ་རིང་ང་ལ་དུས་ཁོམ་མེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 
ཁོམ་མ་ ་ླ རྐུར་ཁུང་། ཀྲ 

ཁོར་ རྐེར། 
ཁོར་གཅེག་ སྐོར་གཅིག། ཕྡེ་ཚན་གཅིག། 

ཕྱོགས་གཅིག། 
ཁོར་མ་ཁོར་ ཆགས་པའི་དན། 
ཁོར་མར་ཡོད་པ་ ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཨད་ 

པཀམ་མཐའ་དག། 
ཁོར་མོ་མུག' ཁཾར་ཡུག། རྒྱན་དྲུའམ་ཡུན་རིང་། 

ཁོར་ས 

ཁོར་མོར་ ཧུན་་དང་། འྱའད་པར། 
ཀིང་བའམ་ངགླཾ ར་བའི་དན་ 

དང་། རིལ་འཁོང་འཁར་བ། 

ཁོར་མེར་སྤྱོད་པ་ དུས་ཧྱུན་ཆད་མེད་པར་ 
ཟེར།'ཉིང་། དམྱལ་བར་སྐྱེས་ 

ན་ཚ་གྲང་གི་ཕྫུག་བརྫལ་ཁོར་མཾར་ཕྱོད་པས་ཆེས་ 
བྱེད་དྲ་མི་ཁྲམ་ཉེཕ་པའ།། 

ྲ 

ཁོར་ཟུག་ པརི་སམྨར། ཁོར་ཡུག། ཉེ་ཁར། 
ཁོར་ཟུག་གམ་ཁོར་ཡུག་ ཙཀྲཔཱལ། པར 

སམཿ མྲའ་ནབ་མུ་ཁུད་ 

དུ་བསྟོར་བའི་ང་བ། 
བམྫཏཿ ཉེ་ཇང། ཀུན་ 

ནས་པམ་མཐའ་ནས་ཡངས་ 
སུ་བསྐར་བ་རྟེ། ཕྱིའི་ལྕགས་རེས་ཁར་ཡུག་དུ་ 
བར་བའི།དྲབས་སུ་རིའི་རྒྱལ་པ་རི་རབ། ཅེས་ 
པ་ལྟ་བུ། མུ་ཁུད། ལྕགས་རི། ཉིན་མཚན ཁོར 
ཡུག་ཟེར་བ་ཕེགས་ལྟ་བུ། པབར་མ་ཆད་པ་དང་། 

ཧྱན་མ་ཆད་པ། ་ྒ ཁོར་ཡུག་ཆེན་པ་ མཙྭལཔཱལ། ཅིའི་ར/་ 
རི་ཆེན་པ་ལ་ཟེར། 

ཁོར་ཁུག་ར་ ལགས་རིབ་ཞྤུདའམོ་ཡིས་ 

ཁོར་ཡུག་ 

བསྐེར་བ། 
ཁོར་རེ་རོ་ ཅེད་མ་རེ་བའི་དོན། 
ཁོང་ས་ ྭ ཁཾ་ང་སྟེ། གེ་ར་ཡང་ཟེར་ 

 ཅིང་ཁང་བའི་ནང་གི་གོ་ར། 



ཆ༤༤འ༅༅༥༤་ཆཐཆ༧ཆམལ་ཆའའའམ་འའའའའའལའ་༧་ཆ་འའའའའ་ཆའ་འའཚཁའཆལ་་འ༧འའལ༧མའབའ་ཆཁ༧་༅་:༧འ༥མཆ༅༅འ༣༡ཚ༅འའའའལའའ་ཆའ༣འ༡༡ ༥ཐམ༧འ༠༡-༡༡༡༧༧༩༡༡༩༡༩༩༩-༩:1༡-༦ཕ༣་-ཆ༠༥༨༧༢༣༠༠༧-༧འ་འར༧་འའ༅༅་༅:༥༠་ལ ལས་ཁ ་སསསྱྔ་་ ༧ཆ༥ཆ༅་ཆའ་རབ་ཅ ས་མས་པ པ་པ ྩལ་ཆ་་ཆ་པ་ཆ་འ༅༅༣འཆམ༥-ཁ༧༠ི་༅༡༧༧་༢༡༧འལ༧་ 

ཅེད་པན། ཁོལ་བུ། ཁོལད 

ཕྱང་བ། ཟུར་དྲ་བཏོན་པ། 

ཁོལ་མཆུ། ཤན་མཆུའམ་ཕྱད་མཆ་སྟེ། 

མེ་ཕྱྱད་པའི་ཤན་མཆ་རྟེ'ལྔཌ 
ཀྱི་ཕྤབ་ལ་ཟེར། 

ཁོལ་དུ་ ཟུར་དྲ། ལཾགས་སུ། 

ཁོལ་དུ་ཉང་བ་ ཟུརང་དུ་བཀང་བའམ། རང་ 
དགར་བཏོན་པ། ལོགས་པསུ་ 

ྒ དགར་བ། 

ངོལ་འདོན་ དབབེ་བ་དང་། འབྱེད་པ་ 
དང་། ལགས་སུ་དགར་བ། 

ཁོལ་པ་ ཇ་རྔ་འོ་མ་ཝ་བ་ཁོལ་པ། 
ཁོལ་པོ་ དཱས གཡོག་པ། ཆེ་གཡག་ 

སྟེ་བྲན་ཁེལ། འཇིག་རྟེན་ 
སྲིད་པའི་ཁལ་པཾ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ཁོལ་བ་ ཇ་ཆུ་སྐོལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། དྲ་ 
རྨླབས་ལའང་།| 

བོལ་བུ་ དེག་བ་དང་། དུམ་བ་དང་། 
ཐཱར་བུ། 

ཁོལ་མ་ སྒེ་ཁུང་། དཀང་ཁུང་ངམ། 
སྐར་ཁུང་ཕཾགས་མིང་གི་རྣམ་ 

གྲངས་དང་། ཇ་ཚུ་བསྐོལ་བའེ་ཁོལ་མ་དང་། 

ཞྭ་ཐུག་ཁལ་མ་ཟེར་བ་དང་། དམུལ་བའི་བ་ཆ 
ཁལ་མ་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 

4༣ ཁྱག 

ཁོལ་མེ་ དཔེ། གཞག་མོ། བྲན་མོ། 
ཁོས་ འདུན་མ།དང་། གས་པའི་ 

དན་ཅན་ཏེ། དྲག་བའཞི་མགོ 
ཁས་ཤིག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲའི་སྐུལ་ཆིག། 

ཁོས་རྒྱུད་ ཁཝ་རཧྤྱད། མག་པ་ལཾ་གསུམ་ 

ཁཾཔ་རྒྱད་མིན་ཀྱང་སླུའ།རྒྐྱད་ 
ཡིན་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ཁོས་པ་ མྷ། གས་པར་བྱེད་པ་དང་། 

འདེུན་པ། བཀས་པའི་ 
བསླལ་ཆིག། 

ཁོས་རང་ཆབ་མི་འཚོལ་བ། ྣ མདུན་མ་ཆུད་ 

པས ཡི་འ 

ཁྲོས་ཤི པ་ ཤོམ ཊཱ ཁུན ད 
ཁྱའ་ཅེ། _ ཧྒྱ་ནག་པོའ་ཡག་བྲིས་འཁུཌ་ 

ཡིག ལ་ཟེར། 

ཁཱ་ལེ་ ཁ་ལེ། ཡག་པ་ཁྱང་བ་གང་། 
ཆུ་ཁྱོར་བ་གང་ལྟ་བྲ། 

9ཏཿ: བཤུད་པ། 
ཏཏགྷཏནཿ སྨད་པ། 
ཏུཏ: གྲགས་པ། རྣན་གྲགས། 

ཁ8ྱག་ ཁྱཌ་དང་། ཁྱག་རྔམ། ཁྱག 

ྦ རམ། ཁྱག་ཞུ་ཀེ་གོ། ཁྱུག་ 
སྲན་ཅན། ཁྱག་པའི་བོད།ཡུལ། ཁྱག་བྲོག་ཁར། 
ཁྱག་ལ་མྦྱར་ཕཾང་' འདི་ཁྱད་ཁུརང་ཁྱག་གམ་མི་ 
ཁྱག་ཟེརང་བ་ལྟ་བུ་དང་། བུ་ལན་ཕགས་ཁ།"ཁྱག་ 



ཁྱག་པ 

བྱེད་པ་ཞྭེས་པའི
་ཁྱག་ལའང་ {| 

ཁྱག་པ་ 
ཁྱགས་པ། 

ཁྱག་རུམ་ ཆུའེ་ཁྱག་པ། 

ཁྱད་ 
ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆེས་

ེ པ་པའི་ 

ངོ ཁྱད་དང་། ཁྱད་པར་ཨད་ 

མེད་ཅེས་པའི ཁུད་ཕེགས། དཔེང་ན། གང་བཏང 

ན་ཁྱད་མེད་ཅེས་དང་
། བསླབས་པའི་ཁྱད་ཡང

་ 

རབ སེ་མས་ལ་སྲད་གླང་ཅེ་མ་པེ་ལྔ་། 
ཁྱད་ཁྱུད་ གངས་ཀྱི་མིང་། 

ཁྱད་ཆེས་འ
ཕགས་པ་ བཧཱཏངབྲིཤིཏུ།

 ༦ 

ལས་ཉྭག།པ། 

ཁྱད་ཆེས་ དབྱེ་བ། གལ་ཆེ་བ། གཉན 

ཡཔ་ཁྱད་པར་དུ་འཕཌ་ཕའམ་ 

སགས་པ་ཡད་པའི་དན་ཅན། 

ཁུད་ཉོན་ པྲ པྲབེཀཿ 

ཁྱད་ཐྲེན ཁྱད་བྱང་བའམ། ཁྱད་པར 

དྭ་བྱས་པའེ་དན། 

ཁྱད་༽ ཁྱད་པང་དྲ། བྱེ་བྲག་ཏུ། ང"། 

 རྫན་རཌ་ཀྱས་ཏྱདྲ་བཞིན་ཞ། 
ཁྱད་དུ་གསོད་པ་ སྨོད་པའམ། ཐུབ་ཆེད་ 

བྱས་པྲ་དང་ |འདྲཡ་བཞི་ 

སྐབ་ཟུ། འདུལ་བདི་བསླབ་པའི་གཉི་རྟོན་པའི་ 
མངན་པནི་ཆིག་དང་། མདོ་སྡེའི་ཆེག་ཁྱད་དུ་ 
བསད་ན་ཝུང་བྱེད་དང་། འདུལ་བའེ་བསླབ་ 

བའི་་ྷཉི་སྟོན་ཕ་མ་ཤིན་པནི་མཛོན་པ་དང་མདེ་ 

ཁུད་པར་སྨྲ་ 

ཕྡེའི་ཆིག་ཁྱད་དྲ་གསོད་ན་ཉེས་བྱས་སུ་མཆེ་ཊིཀཿ 
གི་མཆན་དྲྭ་གསུངས་པ།། 

ཁྱད་དུ་བསད་པ་ འཕྱ སྨོད་བྱས་ཟིན་པ། 

ཁྱད་པར་ བྱི མེཀ ཐེད། རྟག་ 
ཏུ།, རྒྱན་དྲུ། ཕྟག་པར་དྲ། 

དབྱེ་བ་ཕྱེ་བའི་ཁྱད་པར་ཕགས་ལ་འཇུག། དཔེང་ 

ན། རྒྱའི་ཁྱད་པར། ངོ་པོའི་ཁྱད་པར། དམིཌ་ 

པའི་ཁྱད་པར། ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར། ཡུལ་ཅན་ 

ཁྱད་པར། མིང་གི་ཁྱད་པར་ཟེར་བ་ཕོགས་ལྟ་བྲ། 

ཁུད་པར་བཀོད་པ་ རྒྱལ་པ འི ཕེ བྲང་། 

ྱད་པར་གྲི་དགའ་བ་ ཕྲཾརམཱནརྙཿ དགའ 
བཞིའི་ནང་གི གཅིག་ལ་ཟེར། 

ཁྱད་པར་གྲི་འཆིང་བ་ པྲ ཨ། སྲིད་པའ་ 
འཆིར་བ། 

ཁྱད་པར་ཅན་ མཨརྟང། བིཏིཤྷཾཾ། བིཤེཏཀ། 
ྦ གཉན་དང་མེ་འདྲ་བ་སྟེ། ཕྙག 

འི པོ་ཅན། བླ་མ་ཁུད་པར།ཅན
་ལྟ་བྲ། 

བྱེ་བྲག་ཏུ། ཁྱད་པར་དྲ་ 

འཕགས་པ། ཁྱད་པར་དྲྭ་ཕྱེ' 

བ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 
ཁཿ་འང་

ཡང་ ཨམཤཱྡྟྲཿ བྱང་ཆུབ
 ལྗོན”ཤིང་། 

ཤིང་བྱང་ཆུབ་ཏྲི་མེང་། 

ཁྱད་པར་མེད་པ་ ནིཟིཤེ།༔ དབབེ་བ་མེད་པ། 

ཁད་པར་ཟས
ྨ་ བཱདཱ་བདཿ དམིགས་བ

སལ 

གྱིས་སྨས་པ། 

ཁྱད་པར་དུ་ 



ཁུད་ཕཡར་འཇིན་པ་ ཐྲ 

ཁྱད་པར་འཇིན་པ་ དབེ་བ་ཕྱེད་ཏེ་ཞཇིན་པ། 
ཁད་པར་ཟས་ བྷིགས༔ རྱིན་བྲཟིག་གི་ཟས་ 

གཅེག་གི་མིང་། 
ཁྱད་པར་ཟེར་བ་ བླ་མ་དང་སྙའི་ཁྱད་པར། 

ཡིད་དམ་ཆ་སྐྱོང་གི་ཁྱད་ 
པར། གཅོ་ཕལ་གྱི་ཁུད་པར་ཟེར་བ་ལྟ་ཐ། 
ཁྱད་པར་ལོ་མ་ བིཤཊ། 
ཁྱད་པར་བཤེས་གཉེན བེཤེ།མི ཧཱཿ ཐྲོ ་བཟང་། 

ཁྱད་པར་སླེག་ བཏ 
ཁྱད་འཕགས་ བླ་མ་ཁྱད་དྲྭ་འཕཌ་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁྱད་འཕགས་མ་ ཨྭྭཝཱ། 
ཁྱད་བྱས་ _ དབེ་བ་བས་པ། འབྱེད་པ་ 

བྱམ་པ། ཕྱེ་བར་བྱམ་པ། 

ཁྱད་པ ར་བྱས་པ་ལྟ ་བུ། 

ཁྱད་འབྱིན་ བིཔཱཧ། གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ 

དང་། དབེ་་བྭ་ཕྱངས་པའི་ 
དན་དང་། སྭོ་སོང་འབྱིན་པ། 

ཁད་ཚར་ ཡ་མཚན་པ་དང་།ང ་མཚར་ ུ 

ཆེ་ཐའི་དན། 
ཁྱད་ཚར་ཅན་ ང་མཚར་ཅན། 

ཁྱད་མཚར་པོ་ ཨ་མཚན་པ། ཁྱད་མཚང་ 

པ་ཉེས་པཞང་སྟང་། 
ཁྱད་ཏུགས་པ་ སྙག་པང་བྱང་བའི་དེན'དང་། 

མི་འད་བའི་ཁྱད་པང་ཏུགས། 
པ་ལའང་ཟེར། 

ཁུབ་འཇུག་ 

ཁྱད་གཞི་ ཆད་ཚས་ཅ་གིདང། ཐད་ 
༡༨༡༤-ལ་༤༧༧༤ བར་གྱི་གཞིའམ། ཙ་བ་དང་ 

གུ་ལྟ་བ་དང་། ཁྱད་ གྙེ་ ཚངས་པ་ཆེར་བ་ལ་བ། 

ཁཏད་ སེད་ བྱེད ་ཕ་ བིསྭན་ཨཧི། འཕྱ་སྨ ད་ 

བྱེད་ པ། 

ཁྱད་གསེད་ ཨྡྷཾཏྦཾས། ཨྱངཏཏ། དམིཌ་ 
ཀྱིས་སྨད་ཕཞམ། ཁྱད་དུ། 
གསེད་བ། མི་དགའ་བས་ 
ཞྱབ་པ། ཟོ 

ཁྱབ་ བཀེ། འཕེལ་པ། ཧས་པ། ཀྲ ་ 

ཁྱབ་འགྲེ་རྟེ་ ཨཱསར། པིཤྭ། གཡོགས། 
ཁྱབ་རྨགས་ ཁྱབ་ཕླགས་ ་ནི་ རྒྱལ་ ་པའི་ 

བཀའ་ཧྱྱ་དང་གཞུང གི་ཅ་ 
ཆེ་ག་ རུ | བླ་ འི 'ཆ མ་ ཟེ ;སན་ འགྱུར ་ཕགས་ 

ཀུན་ ལ་ཁྱབ་ པཱད་ སླགས་པ་ ལ་ཟེར། 

ཁཏབ་ཆ་ བྱ་བ། འབྲེ་ སི ལམ་མཚན། 

ཁབ་ཆེ་བ་ རྒྱ་ཆེ ་བ་ དང་། འཕེལ་ཆ ་བ་ 
ལའང་ང་། གྲོ 

ཁབ་འཇུག་ བཿ ཨཛཿ ཀླཤཿ པཿ 

བི ཞེཔ་ཏེ། མེང་། རྐྱཔ། 

བུ་མཚེག། རླ་ཅན་གསོད། ཁྱབ་འཇུག། ཁུ"'མཆོག་ 
ལྟེ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་མཚན། མཁར་པའི་དྲག། 

འཁོར་ལ་ཕྱག། འཁར་ལེའི་ལག་པ། འཁྱིའ་བ་ 

བྱ་པ། གི་བྲིནཱ། གོམ་གསུམ་གནན། གོས་ཕེང་ཅན། 
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དགའ་བའི་དབང་པ། 
བླ་གཅན། རྔོན་གྱི"རྐྱེ་ས་བུ། འཇུག" 
ཉེ་དབང་། སྟོངརམ་ལྲན་པླྱ། ཐ་ 

བྲིག་ལེ་དྲུག་པ། མཐྦན་པོའི་སྷ། 

དང་པའི་དབང་། དང་པ འི་ཧ། དུས་ཀྱི་མ་ 
ཁུད། ནངསི་ཧ། ནང་ཡཊ། མེ་ཨི་ཐེག་པ། 
མི་ཡི་སླེདེ་། ནབས་པོ་རྐྱེས། སྣ་ཆོགས་གཟུགས་ 

ཅན། པད་དཀར་མིག། པདྤའེ་ལྟེ་བ། དཔའ་ 
བོ བརྒྱུད། དཔལ་གྱི་བདག། དཔལ་བྱི་བེའུས་ 
མཚན། དཔལ་གྱི་ལག་པ། དཔལ་མོའི་དཔལ། 

བེ་ཙོན་ཅན། དབང་པའི་དབང་ཕྱག། དབྱེག་གི་ 
ལྟེ་བ། ཕྱྱིན་གྱི་དགྲ་བཾ། ཟླེར་བ་བརྒྱ་པ། མོར" 

_ བ་བཅ་པ། སླང་ཅིནཾི་བྲ། མི་འཇག་འཕྲཾག་བྱེད། 
མྲིའུ་ཐུང་། མི་ཨི་བྲེག་པ། མི་ཡེ་ལེངྒྷེ། མེ་ཏག་ལྟོ་བ། 

ཟླ་བའི་ཕྩིང་པོ། འེག་དབང་ཀྐྱེས། གཡུང་དྲང་ཅན། 
གཡོ་མེད་གླང་རྫི། རཱ་ཧཱ'ལ| རྭའི་གཏུ་ཅན། རང 

ལས་མྐྱེས། སྲེད་མེད་བུ། གཟེར་ཧྱི'ཕྲིག་ལེ་སྟེ་ 
མིང་ག།ཉམ་གངས་ས། །འགྲ་བ་མཐའ་དག་འདི 
ཡིཔ་ཁྱབ་ཅེང་བཅིངས་པའམ་འཇུག་པའེ་ ཕྱིས 

ཁྱབ་འཇུག་ཅེར་བྱའ།། 

ཁྱབ་འཇུག་རྐང་ བིཏྭཔདྡཾ། གངྒྭའི་མིང་། 
ཁྱབ་འཇུག་རྐང་པ་ གྲང་ཀླང་ངམ། ཆུ་བོ་ 

རོ འིཡིང་ཏྟེ། 

དགའ་བ་བྱཧ་པ། 
བཞི་ཏོག། 
པ་བྲར་པ། 

གུའི་ལྟོ ་ཅན། 

འདི་རྒྱལ་ 
ཟ་ '་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རྟས་ཁྱབ་འཇུགི་ཀང་པ་ལ་མཆད 

ཡོན་དཱ་ཕུལ་བས་ན་མེང་འདི་དྲེགས་པེ།། 

ཏུབ་འཇུག་གི་ཞོན་པ 

ཁྱབ་འཇུག་ སྐྱཾས' ཙནྡན་ རྫུ གྱི ་ཕྩིང་ པོ། 

9བ་འཇུག་ བི 'ཆུང་ མ་ པླད་ཅན་དང་། དཔལ་ 

_ མེ་དང འཕྲོག་བྱེད་ཡུམ། 

ཁྱཝ་འཇུས་པ འཇུག་པ ཧའ 
' སྦལ་ཕག་དང་ནི། །མི་ཨི་ 

སླིང་མིའུ་ཐུང་། །དགའ་བྱེད་རྲ་མན་ནག་པ་ 

དང་། །པངས་རཧས་ཀར་ཅེ་དང་བྲཅ། །ེར་པ་ 

སྟེ། ཁྱབ་འཇུག་གིབ་༡ཞི་གཟུགས་སུ་སྤྲལ་ནས་ 
རིག་བྱད་བཅི་རྒྱ་མཚོར་ཞུབ་པ་རྟེང་དྲ་བཏོན་པ་ 
ཕེགས་ པགཏམ་ རོ པས ཡད་ ད། | 

ཏྱབ་འཇུག་གི་ ་ སྱ་མིན་ལྔ་སྐྱེཕ་ཉ་ 

ཏི་མེ་ཉའི་གཟུགས་ཀྱིས་རྱ་ 
མཚོང་གནས་པའི་ངས།པ་ལས་བྱང་བས། ཞེཕ་ 

མངོན་བརྗོད་མཁམ་པའེ།རྟ་ཧནགྱི་མཆན་དྲུ་ 

གསུངས། 

ཁྱབ་འཇུག་གི་ཕུ་བེ་ རྟོབས་བཟང་། 
ཁྱབ་འཇུག་གི་བུ་ འདོད་སྙ་དགའ་རབ་ 

ྦ དབང་ཕྱག། 

པར ་ ཱེ ཁྱབ་འཇུག་གི་ཞེན་པ་ འདབ་ཆགས་ཏི་ 

གཅོ ་བོ་བྱ།ཁྱུང་ངམ་མཁའ་ 

ལྡིང་སྟེ། དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ 
ཉི་མའི་ཞོད་ཟེར་ལས། རྔོན་མཁའ་ཝྲིང་དང་ 
ཁྱབ་འཇུག་གཉིས་མི་མཐུན་ཏེ་ཕན་ཚུན་འཐབ། 
པར་བྱེད་པ་ན། ཁྱབ་འཇུག་གིས་དེའི'མཐུ་ཊལ་ 

སྨཆྔ་ཐ 
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བཟླག་མ་ཤྭས་ཏེ། འདི་བྲབས་ཀྱིས་བསྔམས་པརང 

བྱས་ནས་བརླུ་བང་བྱའ་སྩམ་ཞས་མེ་འབྲབ་པར་ 

རང་བཉེན་ཉི་དྲལ་ལྟར་གནས་ཏེ། ཁྱབ་འཇུག་ན་རེ། 
ཀཱ་ཡེ་ཁྱད'ཀྱིས་ཕ་ངལ་གཞོན་པ་འདི་ལ་ཁེ་བོ་མགྲ 

ཡི ད་ཁྱད་ང་ལ་མཆོག་མེངས་ཤིག་དང་ཕྱིན་ 

ནཾ་བྱས་པས། ནམ་མཁའ་ཝིང་ང་རྒྱལ་ཏེ་ཀྲ།ཡེ་ 

ཆ་བས་ཆུང་བ་ག་ལ་སྲིད། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་མཆག 

སློངས་ཤིག་མྱྱིན་ནོ་ཟེའོ། ཁྱབ་འཇུག་གིས་བརསྐྱར 

བས་འདི་སྐད་སྨྲས་པ། །ལན་གསུམ་པ་ལ་ཁྱབ་ 

འཇུག་ན་རེ། དེ་ལྟར་ན་ཁྱོད་ཤིན་ཏུ་མགྱེགས་ 

ཤིང་མྲཐུ་ཅལ་ཆེ་བང་འདུག་པས། ཁོ་བས་ཐཱན་ 
པར་གྱང་ཅིག །དེ་ལྟར་བྱས་ན'ཁྱོད་ཀྱིས་ཕ་ང 

གནོན་པའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཞཱེས་ཁྱབ་འཇུག 
གིཕ་སྐྱ་ཁྲབས་ཀྱིས་བསླས།པ་ན། འཁའ་ཝྲིང་ང་ 

རྒྱལ་གྱིས་མགོ་འཁར་ཏེ་ཁྱབ་འཇུག་ཁུར་བས་དེང 

པང་གི་བར་དྲ་བ་ཁུང་ཁྱབ་འཇུག་གི་ཊན་རྟ་བྱེད་ 
པར་ཁྲགས་པ། །ཞེཕ་གསུངས་པོ། 

_ཁྱབ་འཇུག་གི་རེལ་མ་ ཧྱ་ཟྙྱེགས། 
ཁྱབ་འཇུག་གི་ཤིང་རྟ' ཁུང་། 

ཏྱབ་འཇུག་གི་སྲིང་མེ་ ཐ་མ 
ཁྱབ་འཇུག་དགའ་མ་ ཁྱབ་འཇུག་གི་ཆྲང་མ། 
ཁྱབ'འཇུག་ཆུང་མ་ མྱིད པདྨཝཿ 

པདུ་ཅན། འཕྲོག་བྱེད་ཡུམ། ་ 

དཔལ་མོ། ཁྱབ་འཇུག་དགའ་མ། 

ཁྱབ'འཇུག་དྲེགས་པའེ་གད་ང་ སྨན་ཆེན། 

ཁྱབ་བཁྲལ 

ཁྱབ་འཇུག་གདན་ཕ་ པྤང་རྱྱན་དཀར་པེ། 
བུང་ འཇུབག་བཞ ང། དི པང ནམ་མཁའི་ 

ྭ མིང རྟེ ཁྱབ འཇུག་རྤྲྱལ"པ 

ཆེན་པོ འི་གཟུགས་ཀྱི་ས་ཞམ་མཁའ་ལ་གནས་པར 

བཤད་དོ། །རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འགྲོ་བའི་ག་ཡ་ལ་ 

ཁྱབ་འཇུག་གི་རྐང་པ'ཞྭེས་པའི'གནས་སུ་ཉབས་ 

ཇིས་ཤིག་མཇལ་རྒྱ'ཡད་པས་དེ ་ལ་ཟེར། 

ཁྱབ་འཇུག་གནོན་པ་ སྤང་རྒྱན། སྟན་གྱི་ 
མུཿ 

ཁྱབ་ འཇུག་ བཞེན་ པ། བྱ་ཁྱུང་གི་མིང་སྟེ། 

་ྤ རྐྱ་རེངས།ཧྭ་བོ། འོད་སུང། 

ཀྐྱེས། མཁའ་འབྲའི་དབང་ཕྱག །གཟེར་བྱི་ 
འདབ་ཅན། ཐཱ་མཐར་བྱེད། དྡ་ཇྗེའི་མྦར། 

འདབ་ཆགས་སྡེདེ་། ལྟོ་འྲགྲ་ཟ། ཉེ་དབང་ཤིང་ 

ཏ། རྣམ་དུལ་སྐྱེས། སྐར་མིག་བྲ། དུག་འཇོམས་ 
ལྡན། འདྲལ་རྐྱེས། འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པོ། མཁའ་ 

ཝྲེང་རྣམཕ།ཟེར།་ར།| 

ཁྱབ་འཇུག་གཟེར་ རཧུལེནེ། ཁྱབ་འཇུག་ནད། 

ཁྱབ་རྟེབས་ པིཌོཛཿ ཁྱབ་འཇུགི ཏོབས། 

ཁྱབ་ཛལ་ ཁབ་ཆེ་དགང་པའི་དན། 
ྱབ་གདལ་ ཉཏོང་ཉིད་དང་། ཆས་སྒུའེ་ 

མེང་གི་བྱ་བྲག། རཾམ་གྱིས་ 

བྲམས་ཅད་ལ་ཁད་རྩོམས་པར་ཁྱང་པ་སྟེ། 

ཁྱབ་ཅེས་པ་ནམ་མཁའ་ཉིད་འད་ཀྱེས་ཁུབ་པ་ལྟ་ 

_བུ་ཆག་གྲྭམ་དང་། གདལ་ཉེཕ་པ་མ་བྲམས་ཅད 



ཁུབ་གདལ་ཆེ་བ 

ལ་ཁྱབ་པའེ་རྟང་ཉེད་དང་ཆེས་ཉིད་ལ་ཡང་ཁྱབ་ 
གདལ་གྱི་སླ་འཇུག་པ་ཡོད་ཅེས་སཾ|། 
ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བ་ རྱ་ཆེན་པ་བཀྲེ་བའམ་ 

ྦ འགྱེད་པཞི་ད་ན། 
ཁྱབ་བདག་ པྲབ༔ བངས་རྒྱས་དང་། 

མང་པ་འི་རིགས་ཏི་གཅོ་བོ། 
།བྱབ་འད་ད་  ཚང་མར་དདོད་པ། 

ཁྱབ་སྡན་ བཤང་བའི་མིང་། ལྟོ"སྩིགས། 
རསྐྱག་པ། དྲི་ཆེན། 

ཁྱབ་བརྡལ] _ ཁྱབ་གདལ། སྣང་ད"༽ཀར་ 
ྦ པ། ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སྤེལ་ཞེམ་ 

པ་ལྟ་བུ་དང་། ཉི་ཟེར་རྟར་རྒྱ་ཁྱབ་པ། 

ཁྱབ་པ་ པྲཔཏཾ། ཨཱ 3 ངརྙ། ཨཏི། 
བེཏཡ། བེསརིན། ཞེས་པ 

རམ་གཏཏཧེང་། བཱཔིན། ལཿ བྱའེ་པ་དང་། རུས་ 

པ་ཏྟ། ཨ།ཤེས་དེས་ནི་ཁྱབ་གྱར།པ། །རླུ་ཡིས་ 

ཀྱང་ནི་ད་ཉིད་ཁྱབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བ་ 

དང་། ཆྭ་ཡའང་འཇུག། ྦ 

ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱེ་སྡུག'་བརྫལ་ ད་ལྟ་ཕྲག་ 
བརྔལ་མངན་འགྱར་བ་མེད། 

ཀྱང་རྐྱེན་དང་འཕྲད་ཆེ་དེ་མ་བྲག་དུ་སྔུག་བརྫལ་ 

རྐྱེད་རང་ རུང་དང་མྱང 'ཚོག་ཆཚ གི་ཧྭས་པ་གྲྭ་བུར་ 

མ།ཉམས་པར་ཨད་པ་དེ་ལ་ཟེར་ཏ། དེ་འདྲའི་ 

ཉུས་པ་ནི་ཁམས་གཟུམ་གའི་སེམས་ཅན་བྲམས་ 
ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་ནས་ཡོད་པས་ན་ཁྱབ་པ་འདྲ 

ཏུམས་སྨད 

བྱེད་ཀྱི་སྔུག་བརྫལ་ཁཱེཕ་བྱའ། །ཁྱེབ་ལམ་ངིམ་ 

ཆེན་མེའ་བརྡ་བཀྲེལ་དྲ་གསུངས་ཕོ། 

ཁྱབ་པར་འགྲེ་བ་ ལམ་དུ་ཇི་ཡད་ཁྱབ་བཞེན 

འྲྲྲ་བ། 

ཁྱབ་པར་བྱེད་ ཨཱནཤཏུཿ ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་པར་ 

བྱེད་པ། ྦ 

ཁྱབ་པར་འཇིན་པ་ བཀབ་པ། ཨིག་ལྐོག་ཏུ། 

. ཟླག་པ་པྟ་བྲ། 

ཏྱབ་བྱེད་ ར་རྟའི་མེང་། མིཾག་ལའང་ 

ྦ འཇུག། 

ཁྱབ་གསལ་ ཉི་མ། ས་སྟེང་ཀུན་ལ དེབ་ 

ཁུབ་ཅིང་མུན་པ་གསལ་བར་ 

ན་བརྗད་དེ། 

ཁྱམ་ ཁང'པའ་ལྕམ་མམ། དྲལ། 

ཁྱམ་པ་ མཏཿ༔ མཉསཿ༔ བར་ཁྱམ་ 

ལ་ཟེར། 

ཁྱམས་ མཆས། མཱཌ། གེཧཾ། བྲིའི་ 

ཁའི་ཝྡིང་། ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ 
གཡབ། ཕྱི་ཁྱམས་མིང་དང་། སྲང་ག། ཡུལ་ 
འཁར་འདེ་ན་སྐྱེས་པྲ'ཇི'སྱིད་ཤོད་པ་ཐམས་ཅད་ 

འཁོར་གྱི 'ཁྱམས་སུ་འདྲས་ཤིག་ཅེར་པ་ལྟ་བྲ། 
སུབས 

ཁུམས་རྟད་ རྭ་ངའི་རྟཾད། 
ཁམས་པ་ ཁ་ཁྱང་ད། ཁྱལ་བ། 

ོ འཁྱམས་པ། 

ཁྱུམས་སྨད། ར་བ་ཕེགས་ཏཀྱི་གཤམ། 
ˆ 



ཐ་་'འལ་ཁའའའའའམའ༧་ཆའའཚ༡ ༤ ཧ ཚླ ཟླ 
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༨ ཁུམས་བ་ 

ཁྱམས་ར. རྭ་བ་ཆེན་མོ། ཧྱ'ཕའི་ཁྱམཕ 

5 རང་ལྟ་བྲ། 

ཁུམས་ར་ཆེན་པ་ ཁྱམས་དྲའ་ཡངསཔ་དྭ། 

ཁྱོམ་རའི་བྒེ་མཆར་མཇེས་པ། 

ཁྱི་ ཁུ ཐཱ། ཤུནཿ ཀུགརཿ ཞེཔ་དང་ 

ད ཨལར།། ནོར་སྐྱང་། དྡཾ་རྗེའི་ 

མཇུག་མ། གསཾ་བྱེད། འདེད་དབང་། པྣེདངའི་ 

རིགས། རྐྱེས་པའི་ཆ་ཅན། ཇྫི་གསང་བ། གྲང 
གི་གཅན གཟན། ཤ་ཁྱི་རྣམས་ཟེར། ཤེལ་གོང་ 

ཡུ ཁྱེ་ཨི་ལྩེ ་ཡིཔ་ རྨ" རྣམས་འདྲུབ པར་ བྱེད། 

ཅེས་ དང་། ཁྱི་ཡི་ཀླད་པས་ཕྱི་འགྲེབ་མེག་ལ་ 

ཕན། །ཐྱེཕ་དང་། 

པར་བྱེད། །ཅེས་དང་། 

ནད་སེལ། །ཞྱེས་དང་། 

སླངས་གཞན། 
རྡལ་གཅད། ཅས་དང་། 

འཇེམས་སླངས་པ་གནན། །ཐྱེས་དང་། 
རླིག་པས་བྲ་རེ་འབྱིན། །ཞེས་གསུངས་ཕོ།, 

ཁི་ཀླུང་ ཱ བོད་ཡུལ་གྱི་གྲེང་གསེབ་ 

£ ཙ་བ 

ཁྱེ་དཀར་དུང་ གི་ཐག་པ་ཅན་ རཱོ་སྨན་ཀྱི་ 
ལྕེ་དཀར་པ། 

ཁྱི་བཀྱེ་ཅམ་ན' ཁྱི་བཏང་ཙམ་ན་ཟེར། 

ཁྱི་སྐད 

ཁྱི་ཡི་ཁྲག་གིས་ཆཇེ་ 

ཁྱི་ཡི་བྱན་གྱི་མ་གནད 

_ ལྟབུ་སླཞ། 

ཁྱི་ཡི་ཤཱ'ཡིས་ཆུ་ནད་སྐེམ་ 

ཁྱི་ཨི' 

ཁྱིའི་སྐད་མི་སྐད་འབྲག་སྐད་ 

4:$° 

ཁྱི་ཨཱ་རྨུ་གཱ་བ་ཕྙོག་ 
།ཞཱེས་དང་། ཁྱི་ཐུག་ཆུ་ཨི"'ངལ 

ཁྱི་དྭག་སྤྱང་རྗེས 

ཏྱི་ཁང་ ཁྱིའི་སྡེད གནས་ཁང་པ། 

ཁྱ་ཁུཝ་ ཁིའི་ཟུ། ཁྱིའི་ཁུ་ཡུ། 

ཏྱི་ཏྱ་༽ ཁྱི་ཕོ། ༦ 
ཊྱི་གུ་ ཁྱིའ་དང་། ཁྱི་ཕྱག ཨ"ཡོག། 
ི་རྡ ་སྤྱང་ཆེར་ མཇོ་མ་ཤིང་། པ 

ཁྱི་རྔོ ཁྱིའི་རེ་ནདེ། ཚ་ཕྱཌ'ཡང་ 

གཞས རྤུ་ཐེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཆེ་བ་ གཞན་ལ་གནོད་ཕེམས་ཅན། 

རཾ བད་དྲྭ་བྱང་བའེ ་ནང་པའེ་ 

སློབ་དཔན་ཉིག། 

ཏྱ་རྟེམ བདག་པ་མེ ད་པའི་ཁྱིའམ། 

འཁྱམས་བྱི། 

ཁྱི་ཐ ཁྱི་མཐུ་རལ་ཅན་དང་། ཁྱེ་ 

ྣ ཚ་བ།ཡང་ཟེང། 

ཁྱ་དམ་ བད་དྲ་རུན་མའམ་བཁྲིམས་ 

འགལ་ཚབས་ཆེན་རེགར།ལ་ 

དྲཔལ་བའི་ཐད་དྲ་ལྕགས་བྲེལ་མེ་ལ་ཕྲེགས་ནས་ 
འའ ་ ལ་ཟེར། ྦ 

ཁྱི་ཕྨོན་ཕྱི་སྨུགས།དུག། ཁྱི དུག ྦ 

ཁྱི་དུག་པ་ རྔོ་སྨན་ཏེ་རྫན་པེ་ཆབ་འདྲེན་ 
“ ནམ། ག་པྲར་ཏཾ་ལ་ལོ་དང་ 

སླེད་སྤར 'ཧརྱབ་ཕོགས་ཟེང།| | 

ཁྱི་ དུག་སྤྱང 'རྗེས་ རྫེ་ག་པྲང་ཏིས་ལ་ ནཿ
 

ཁྱི་དག་ཡང་ཟེར། འདེ་འག་ 

ཏུ་གཔལ་ལ།། 



ཁྱི དྭག་སྨན་གཅིག 

ཁྱི་དུག་སྨན་གཅིག་ སྟང་རིའམ། རྩ་སྨན་ 

ཁྱི་མདྭད་པ་ 

ཁྱི་ལྡེ་མ། 

ཏྱི་ ཕུལ་ 

བཅད་ཞྱབར། 
ཁྱི་འཁྲིག་པ་ཕྱད་རྗེས་མཚན་ 
མ་ཕན་ཚུནའྲབེལ་བར་ཟེར། 

_ བདག་པ་མེད་པའེ་ཁྱི། 

ཁྱི་ཁང་ངམ་ཁྱི་ཚང་། ྦ 

ཅེ་སྤྱང'སྟེ། ཅེ་ཕྱང་བམ་རེ་ 

ཟ་པ་བྙཞེན། །ཱེམ་པ་ལྟ་བུ། 

སྣིང་རྗེ་མེད་པའམ་པ་ངན་ 

རྒྱབ་ཕང་ཟེར། 
གཟུག་མོནམ་ཟེར་མོ། 

ཁྱི་བཏང་བཞམ་བཀྱེ་བཞི་དན། 

ཁྱི་ཤིག་ལ་ཟེང་སྨམས། 

ཤཱཱུཾ། ཤ་ཁྱི་མེ་དང་། ན་ར 
ཀྐོང་མོ། མོ་ཁྱི། 
ཁྱི་ཟྨོན་དང་། སྨོན་པ་ཐུ་ 
བང་ཟར། 

ཊི་ཕོ་བཏབ་བམ། པོ་ཧྱབ་ 
པའི་མིང་། ྒ 

ཨལཊཿ ཁྱི་སྨོན་པ། 
ཁྱི་ཁང།། 

ཅི་ཟེར་རམ། མྱིའེ་དམ་བའི་ 

ཆིག་རྟེ། རྙིང་ཐྲག་པ་ནས་ 

༤༨ 

ཁྱིའུ་སུས 

ངན་པར་དམེ་བ་མ་ཨིན་ན་ཞེས་པའི་དན། ་ 
ཁྱི་གཟན ཁྱིའི་གཟན། ཁྱིའི ལྟོ་ཆས། 
ཁྱི་ཟླ' ཧོར'ཟླ་བདྲན་པ་སྟེ། ཡེགས་ 

སུ ཕྱང་སྐད་དྭ་ཤླབ༩། ཉཾ་མ་ 
རགས་པར་སེང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱོད་པ། གདན་གཞེའི་ 
རྒྱུད་ཞས་མཀེང་6ེས་པ་སྟེ་སྨེ་བང་འཕབྲོད་པ། 

མླཏྭ་ཅི་ནའི་སྐད་དཱུ་གའྭ་ཡེལ་དང་། ཧར་ཆེན་ 
པའི་སྐད་དྲ་ཆེ་ཨོལ་ཐེས་པ་དང།། དུམ་འཁོར་ 
དང་ཧཾར་ཝུགས་ཀྱི་རྟེན ཟླ་ར་བ། སྐང་ཅིས་པའི་ 
དབྱར་བྲ། འབྱང་ཚིས་པའི་སྟེན་ཟླ'བྲ་ཆུང།དང་། 

ཏེན་འབྲེལ་མི་ལེན་པ། རགས་པར་ཁྲྭ བཉེན་ 
ཟླ་བ་ཟེར་དྲ་དང་། མངཾན་བརྗེད་དྲ་ནམ་མཁའི་ 
ཐྲད་ལྔན་ཟེ ར་བ་ཕགས་མ། | 

ཁྱིའི་གཤེད་ གཟིག། བྲིག་ལེ་ཡང་ཟེར། 

ཁྱིའུ་ཀ་ དངས་པོ་གང་ཨང་རང་དུམ་ 

ྦ བུར་བཅད་པའམ་བཏུབ་པ། 
ཁྱིའུ་ཁ་ཐོན་པ་ པ་འག་ཏཱ་ས་བོན་བཏབ་བཞི་ 

སྨྱ'གུ་སྐྱེ་བར་རིམ་སྟེ་མ་རྟེང་ 

རུང་ཟད་བད་པ་ལའོ། །ཞེང་གནམ་ཙེ་ཝྡེང་ 

མའི་བརྡ་དན་དྲ་གསུངས་སོ། །ཁྱིདྲ་ཕཾ་ཡང་ཟེར། 

ཁྱིའུ་སུས་ ནར་མང་ཟ་ཆོད་ཡས་སྟག་ 
པར་ཟྭ་བའ་ཉེཔ་མཆོ་ཊིཀ་ 

ལསཔ་གསུངས་ཏེ། ནངས་པར་ཤྱི་ཟམ་ཀྱི་རྨ་ངོལ་ 

ལམ་འག་རལ་དང་། ཉིན་ཕྱེད་ཀྱི་ཟས་ཀྱི་སྔ་རེལ 

དུ་ཁ་ཟས་ཟ་བ་ལྟ་ཐུའཾ། །ཞྭེཕ་ཀྱང་གསུངས་པེ།། 



ཁྱིའུའི་ཁྱིའུ 

ཁྱིའུའི་ྱིའུ་ ཁྱི་ཕྲུག) ཁྱི་གུ། 
ཁྱི་ར་ ཆོན་བ་རྒྱག་པ་སྟེ་བྱི་ར་ཡ་ 

ཟཿ ཆགས་ཅན་ཞྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁྱི་ར་ཕ་ - ཤུཔཚ ཤྭངབ༔ ཇོན་པ། 

བྷ ཤྭཱཔད། ཞེས་དང་། 
ཀིརཏ། ཀིརཏཱ། མིངས་པ། རྒྱ་འཛུག་མཁན། 

རེ།'དྭགས་གསོད་མཁན་བྱི་མིང་ངཾ་། ] 

ཁྱི་ལ་ཝ་རི་ སེང་ཝྡན་ནམ་ཕེང་རྡེང་། 
ཁྱི་ཤིག་ ཨཉྭཏ། ཏཱིཊ། ཇྫི་བ་དང་ 

གྲིའི བ་བཉིསབ། ཐད ཡང་ 
སྲེ་ལོ་དཀར་པཾ་དང་། ཡོ་ 

བཙན་ཐེང།པོ་གཉིས་ཉིབ་བཏག་ཕྱེ་མ་ལུས་ཡ་ 

བྱགན། ཁྱི་ཤིག་གི་མི་ཟན། །ཞཱེས་སྨན་གཏུང་ 

དུ་གསུངས་པཾ། ། ཱ 

ཁྱི་ཤིང་ ཤེལ་ཕྲེང་ཡས། ཤིང་གླ་མིག། 

ནད་སེལ། བད་ཀན་འདྲེན། ། 
ཞཱེས་པ། མ་སྟེད་སྨད་གར་ཨང་རྐྱེ་བའི་ཤིང་ཕྲན་ 
དཀར་པོ་ལོ་མ་ཉིབ་ལ་མེ་ཏོག་རྒྱ།ཁ།ཆུང་བ། ཏུ 

འབྲས་བྲ་སྨེན་ནས་དམར་པོ་ཕྲན་འཕེམ ཙམ་བྱརང 

རག་འདྲ་བ་རྡོལ་ལ་ཁད་པ། ཨལ་ག་མཉེན་ 

ངར་བས་འདྲོན་པས་ཧྱབ་ཀྱི་སྣ༠ཐུར་བྱེད་པ་དེའ།། 
ཞེས་གཟུངས་ས། 

ཁྱི་གཤེད་ གསན་གཟིག་གི་མིང་། 
ཁྱི་གཤིས་ཇན་ རང་བཅིན་ངན་པའི་ཁྱི། 
ཁྱི་སཾ་རྒྱབ་པ་ ཁྱིས་སཾ་བཏབ་པ། རྨྱུག་པ། 

རར ༨ 

བྱམཧྱ་དྲ་ཨངྔ 

ཁྱི་སྲི་ཐོ་ ཁྱི་རྒྱ་བཾ་དང་། ཁྱི་སེར་སྨ་བ། 

ཁི་ཕུ་མདག་དམར་སྨག་ 
ཅེབ་གསུངས་མེ། ། 

ཁྱིག་ ྦ བྲག་པ་ཕགར་ཀྲིས་ཏང་འག་ 

` འཁྱིག་པ། འཆིང་བ།བྱཀིག་པ། 

ཁྱིད་ _ མཁྱིད་དང་ཁྱིད་གདམས་ང་ 

ྒ ཡིན་པས། ཁྱིད་གང་ཞེ པ་པ་ 

ལྟ་བུ། པཾར་ལྔའི་ཚད་དེ་ 
་ྲ པ མབ་བོང་བརྐངས་པ་ཡ་ཆེར། 

ཁྱིམ་ ཐགྲོཧ། ཨཱཀཱར། ཁང་པ་དང་། 
ཱ ནང་དང་། གཞས་དང་། ཁབ། 

༨ -དང་། གྲུར་ཁྱི་མ་ལྟ་བུ། 

ཁྱིམ་སྐྱེས་ ལོ་མེ་ཡགཿ གྲོ་ཧཛ། ཁྱིམ་ལ་ 

ྦ རྐྱེས་པ། ནང་དྲ་རྐྱེས་པ། 

ཁྱིམ་སྐྱོང་བ་ རང་ཁྱིམ་ལ་འཆེ་སྐྱེང་བྱེད་པ། 

ཁྱིམ་ཁེལ་ ཀུཊམིར༔ རྐྱེས་པ་འབྲམ་ཐྲ། 

ཕྱང་བཞི་ཆིང་། ཐུག་རམ་པ། 
༤༥ ༤༧ རེ 

ཁྱིམ་ཁེལ་སང་མ་ ཉུག་རམ་པ། 
“རི = ཨོ ༩ 

8མ་གབྲ་ཀུན་དགའ་ར་བ། རྐྱེད་མས་ཚལ། 

ཁྱེམ་ཧྱི་སྐད་དེད་ གྲཧ། ཁང་པ། 

ཁྱིམ་གྱེ་གེརེ་ལོང་ ཁྱམ་གད་དར་བྱས་ 
པའི་མེང་། 

ོང བེ =÷ ༧ བཟན ༄་ རང་ངོ 

8མ་གྲ་གཏར་ཟ་ ཆུའི་བྱ་གག། 
ཁྱིམ་གྱི་དག་ར་ བར་ཏྱམ་ཤྱི་ར་བ། དངས་ར། 

འཁོར་མ། རྤུང་ཁང་གི་ཁྱམ་ར་ལའང་གྲགས། 



མོའི་སྣང་བྱེད། འབར་བའེ་ 
རལ་པ། ཁྱིམ་ནཾར་ཀྱང་ཟེར། 

ཁྱིམ་གྱ་གཙུ་ག་ཕུད་ཅན་ ཁྱིམ་བྱ་དེ་ཕཾ། 
ཁྱིམ་ གྱི་ཚལ་ རྐྱེ་ཤིང་བཙུག་པའི་ཚལ་ 

གྱི་མིང་། 

ཁྱིམ ཧེ གཡབ་ པརཌི། ཁང་པའི་གཡབ། 

ཁྱིམ་ གེ་ ས་རྙི་པ། ཁྱིམ་ རྐྱེང་ སྟངས་དང་། 

ྦ འཆོ་ཐབས། 
ཁྱིམ་གྲ་སེ་ཆིས་ ཁྱེ ཐུ 'ལས་ཀའམ་ འཆེ་ 

1 ་ 
ཁྱིམ་བཅུ། གཉས་ དྭདྲ་ཤེཿ མེཏ། ལུག། 

བྲ9། གླང་། 

བཱ་མཾ། བྲ4ཱཾཀ། སྡིག་པ། ཏུཝྐ། སྲང་། 
ཧཱུཾཿ གུ། མཀར། ཆུ"ཕྲིན། ཀུམ། 1 

མཱཾན། ཉའ རཾ ངོ 

ཁྱིམ་༡༡ ཁྱིམ་ཧྱི་ཚད་རྟར་ཆེ་བཞི་ཉ་ 

ཁོ ཆེན་ཞིག་ལ་གྲགས། 

ཁམ་༡ལ་ བྱ་མཆིལ་པ་ ཡཞང་ཟེར། 

ཁྱིམ་ཉེ་བའེ་རན་པ། ཉེ་བཞི་ རིན་ཆེན ་བདྲན་ 
ལ་ཟེར། 

^ ་ 

མི ཐུན། ་ྲ 

འཁྲིག་པ། ཀཀྐྲཊ། ཀརྐཊ།. ཕྲཾཧཾ། སེངྒེ། ཀཧྒ' 

-4¿/4 ཏུམ བདག དྲ་ག་ཅུ་ན ' 

ཨང་ན་ཁྱིམ་ཐངས། ཁྱིམ་ 

བདག །ཁྱིམ་ཐབ་ལྭ་མོང་བ་ 
ཟེང་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཕཾ་མོ། ཁྱོ་ཤུག། བཟའ་མི། 
བཟའ་ཚང་། བཟའ་ཆེ། ཆུང་མ། ཆེ་གྲཾགས། 

ཁྱིམ་ཐབ་ 

གཏན་གྲཾགས། ཁྱོ་ཤུག་རྣམས་ཟེརཾ།། 

ཁྱིམ་ཐབ་མ་ ཁྱིམ་བདག་མ། 

ཁྱིམ་ཐབས་ ནང་ཚང་ཁྱ ་ག་མྐེ 'དམན་མེང་། 

ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་ན་ ཁང་པ་ནས་ཁང་པའམ་ ཁང་པ་དང་ཁང་པ་ཕ་པར་ ་ 
ཟེང་བསལྟ་བ། 

༤༥ མ་ལ ༤༨ 
ཁམ་ད་འགྲྭ་ ྣ ཕ་ལཱང་མང་། 

ཁྱིམ་དྭ་ཉལ་ _ བྱེའུ་མཆིལ་པ། 

ཁྱིམ་བདག་ གྲོཧཔཏིཿ ཁྱཾ '་གའམ་ཁྱིམ་ 

འཇེན་པའི་བདག ་པཾ། 

ཟྭ་ཧཔཏིམཌླ་ཱུའཀུལ། ཁྱིམ་ བདྐག་ གི་ངགས་ཤིང་་ 

སཱ་ལ་རྟེན་བཾ་ལེ་བཱ། ྣ 

ཁྱིམ་ བདག་ པི མེ་ གངྙསཏཿ རྒྱན་བཞུག་ 

གི་མེར་ཨང་ གྲགས་གསུངས། 

ཁྱིམ་ བདག་དྲག་ཤུལ་ཅན་ རྟེན་པའི་ཕྱིན་ 

` བདག་ཅིག། 

ཁྱིམ་ མངག དཔལ།་ སྐྱེན་ ཤཱཾདཏ། བཅོམ་ལྡན 

ྦ འདཔ་ཏི་དུས་སུ་བྱང་བའི་ 

_ ཁྱིམ་བདག་ཅིག་གི་མིང་། 



ཁྱིམ་བདག་མོ 

ཁྱིམ་བདག་ མེ་ ཱཧཔཧཱི། .བརྩུལ་ཞུགས་མ།. 
ཁྱིམ་ འཇིན མ། ཁབ་འཇིན་ 

མ། ངགས་སྐྱེང་མ། རིགས་ཀྱི་མ། ནང་འཇེན་ 

མ།. ཁྱིམ་བདག་མ་ནམམ་ཟེང་རོ།། . 

ཁྱིམ་ལྡན་  ཅངས་པ། མིག་སྨན་ཅ་ 
ཡང ཟེར། 

ཁྱིམ་ ནས་ འབྱུང་ བ་ ཏྲེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ 

ཤིང་གི་ལཾ་མ དང་། ཡང་།. 

ཁྱིམ་སྤངས་ནས་རབ་ཏུ་འབྱང་བ་ལཞ། 

ཁྱིམ་གནས་ བྲམ་ཟེནི་རིཌ་བྷཉི་ཡི གཅིག་ 
ྦ . ཡ་བྱེམ་གནས་ཐྱེས་པ་འདྲ། 

ཁྱིམ་གནས་སྐྱེས་མ་ མནའ་མ། 
ཁྱིམ་པ་  པྩཀ། བྲས། ཝྭ་ཙཱ། མི་སྐྱ། 
རོ མི་ནག་པ། པ 

ཁྱིམ་པ་རྟག་པའི་དཔྱད་ ཁྱིམ་འཇཾན་པནི་ 
གནས་ ལ་རྟགས་དཔྱད་བྱེད་པ། 

ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཁ་བབྱེད་པ་ དྲ་ཁ་རྨངངྤ 
ཁྱིམ་པ་མོ་ ཁྱེམ་ཐྲབས་མོ་དང་། ཁྱིམ་ 

གསར་མ། ཁྱིམ་འཇིན་མཾ། . 

ཁྱིམ་པའི་སྤྱོད་ཕ་ཅན' གཞུན་ནྭ་གདོང་དྲུག| 
ཁྱིམ་པར་གནས་པ་ ཕལ་པ་རང་ག་བ་རྟེ་ 

“ངང་ཁྱིམ་ཁཾ་ནང་གནས་པ། 

ཁྱིམ་ཕུབ།  ཁྱིམ་ཕ་ཕོར་བགོས་པ། 

ཁྱིམ་ཕུབ་པ།  བག་མ་ལེ་ན་པ། 

༢0༣ ཁེམ་མཆེས་ 

> ེོ ( 

ཁྱམ་བྱ, ཏཱྨཙུཏྱ། ཀྲཀཔཀུཿ ཀྲཀླབྷ། 

བྱ་དེ་སྟེ། དེ་ཕཾ། བྱ་ཕཾ། ཟངས་ 

ཀྱི་གཙུག་ཕུད། མྱ་ངན་མེད། ཟུང་གི་ཟྨ་ཟློགས།: 
ཐྲེ་རངས་སྐད། མཚན་མའི་སྐད། བདེ་ལེགས 
ཅྲ ཨངམ་ ཟླུམ་ མིག། དགའ་ བྱེད།. འཕེལ 

བྱེད། ནར་བུའཾ་མགྲིན་ 'ཅན། འད 'ཀྱི་སྡེ། རྫ 

བ་ པླ་སློགས། པགས་པའི་གཙུགས 'ཕུད། ོ ་ 

མ་རིག། རྐང་པའི་མཆོན་ཆ།ཅན་ ་ ་མིང་གི། 
རྣམས་གྲངསཔ། 

ཁྱིམ་བྱ'ཝོ 
༤༥ ྦ ༢༨༧ 
ཁ8མ་བྱ'་མ་ 

ཆེ ངོང ར་ཤ 

ཁྱིམ་བྱ་མཚོལ་ཁྱུ' དེ་ཕཾ་མཚལ་ལུ། 
ཁྱིམ་བྱའི་སྤྱོད་པ" ཐྲ་རངས་ ལྔང་དང་། རོ 

འཐབ་དང་ལྡན། གཉེན་ལ་ 
ཁྲ་མ སྩོམས” པང 'བྱེད། མོ་ལ་རབ་གཞེན་ཉེ་བར 

ཕྱོད། ཅེས་པ།| 

ཁྱིམ་སྐྱོང་ བི་བ། ཅིག་ཅིག། 

ཁྱིམ་ཚང་ ཟ་ཚང་ངམ་ཡང་ན་ཁྱིམ། 

ཁྱིམ་ཚལ་ བྲླཏྣརྤམ། ལྔམ་ར། 
འ ༤ ༠ ཆོ ལལ ལོ 

8མ་ཆས་ པརབཤ། ཁྱོམ་ཞུག་ག་ཆེཔ། 

ཁྱིམ་མཆེས་ ཉེ་བའི་བྲོང་པ་དང་། གྲོང་ 

རོགས། ཐྲཾང་ གསེབ་ ཀི་མི་ 

ཚང་མ། ཨང་རྫཾ་ ་སྨན་ ཞིག་དང་། ཅི་ཤིང་མཆེ་ བའ 

ཟེར་བ་ལའངོ་ པྨ 



༨ ༤ ྲ 
དད ་ 

ཁྱམ་འཇན 4//ཨ% ཁྱུ་མཆོག 

༤༩ ༠༦ ༤ བི རཾ ཆོ -་- ཾ ྦ 

ཁྱིམ་འཇིན་ ཁིས་འཇན་པའི་མིང་། ཁྱིལ་ཁྱིལ་འདུག་པ་ སྐོར་སྐོར་དྲ་ཞདུག།པ།.. 

ཁྱིམ་འཇིན་མ། ཆང་མཞམ་མཉའ་མ། ཁྱིས་ྱེར་ ཁང་བ། ཤཱ་པགས་ཁྱིས་ 

ཁྱིམ་ཞག ? ཅའ ་ྒ 

ཁྱིམ་བཞི་ལྡན' ཙཏཱཿ ཤཱལ། ཁང་པ་བཅི་ལྔན། . བཞི བ་ཐ་ དྭབྲ་ཡང། 
་སེའ་ཏྲིའུ ཐེན ཚོ རྒ་བ ཐམས་ཅད་དྲུ་རྒྱག་པ་ལྟར་ཁྱེསྲ་པའི་དན་ནེ།| 

ཞེམ་གསུངམ་སཾ། 
ཁྱིམ་ལ་ཆགས་མ་ འཐྲེན་པ། ཁྱིམ་ལ་ཉེ་ན་ ཁྱ་--་ པཔདཿ་ཐ༡། བོརྔཿ ཤིཊཿཊཱ་ 

ཆགས 'ཆེ་ ་བ། རུཐྡཾཀྭཿ མང་པོ 'རྤྲངས་པ་ 
#„( | 

ཏྱམ་ལ་ཞན་པ་ ཁྱིམ་ ཡ་ཆགས་པ་ དང་།|÷ མང་པེ་ ཚེགས་པ་ དང'] འདྲུསྲ་པ 'རྷེ| ༢ 

༤ 2 ༥ ར་ལ་འ ོ ༤; བཾ ཡི . རཿ ཙཱ པཾ ཱ མེ 

ཁྱམ ལ་འང་ཐ་ བུ་མ་མནའ་མང་འང་པ། དཔར་ན། བྱའ་བྱ། གནག་ག་བཁྱ། རེ་དྭགས་ཀྱ 

ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་པ། ཀྲལདེཀ། ཁྱིས་པ་ལ་ _ བྱ། ཇག་པའི་བྱ་དང་།,.. ཏའེ་བྱ་ནི།ཌྟ་མང་དང་| 
མ་དྭད་པ་སློ ངཿབཅག་པ། ལུག་གེ་ཁྱ་ནི་'ལུག་མང་པ་ཆོགས་པ་དེའོ། 

ཁྱིམ་སྲོ-~.~. གྲཧབྷཀུཡིཀཱ(. :ཁྱི་ཨིད་ཝ'%:ཿ_ ཁྱུ་སྐྱོང་  ཧྤུཐས༔ བང་རྗིས་བྱ་ཆེ་གས་ 
དུཇ་པཞམ་དྲན་པ། ཀྐོང་བ། 

ཁྱིམ་སེ་ཐཟུངཇ་ཐར་མཛད་ ཆང་མ་བཟང། ་ ཏྱུ་གླང་ ཡྦངར༔༔ རྱགས་ཁྱ་འདྲེན་ 
བའཞམ། མནནའ་མ་ལེན་པ། པའི་ཀླང'].. , 

ཁྱིམ་སེ་སདྭ་བྐམ་ཁ་ ཉང་ཚང་མི་མབན་པསྦ་ ཏུ་གཅེག' .„ ཕྱགས་གཅིག་པ། , 
ཁྱི སྦེ མར་གྱེད་པ།ྨ ཡག: ཏྱུ་མཆོག་ _ རོ༔ངདྷཿཾ བླ8.ཿ བསེད་ནམས་ ྦ 

དད ་ ར་པ ྒ དྲ དང་། : ཟངས་ཆི་དང་1, བ' ¬ 
ཏུམ་སྙད་ དམུསྙབ བྱིས :བདག་3མསྟཔྐམ། ཡང་གི་ཁུ་མཆག༔་དང་། མ་ཧེ་མགས་དང ་སངས་ ངཿ 

ཁྱིམ་གྱི་ཞབྱེར་པ་མཱཌ; མཇ .( ཆ ་ྲ ` ཟློ ངཱ 

པཞི་དྡཾན།÷ ཧྱས་ཏི་ཤར་ཤཏཇ་ཤེྲས་ཨ་དང་། ཡང་ཡ་ཧན 

ཁྱིམ་གསར་མ་ ཌུ བཱ, སླ # ལག འཇན་མ། ཨ༧ཿ དྲ ་ཅའི་8ཝཿཨཿཝ 'ཅས་ཐྱུཝ་ཡ'དང་། བཤའ 

ཱེ སྙན་ཅིག་ཕྱད་མྭ།--„ -. ཟླ་བའི་མིང་དྲའང་སངས ༤ 



།མཆོག།རྐང་པ་ ངྱ་སསས་སང་8ང་ 

_།ཏཱ་མཆོགརང་པ 

ཉི'ཁྱིམ་བརྔ་གཉིས་ནང 
ནས་བུ་མོ འི་ཁྱེམ། ཧོར་ ཟླ 

བབརྱད་པ། སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོ། 
ཁཱུ་མཆོག་བྲགོད་པ་ ཀཡྦརཀ། བ་མཆིལ་པ། 

× ངཱ ཐལ ཀར ཧའ ཅ ་ེ ;:;: ཡཱ ༩ ༈ “བྷ ༽'© ཇི ངེ ཁུ་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། དབང་ཕྱག་ཆེན་པེ། 

ཛྭ ༧ @ི ཿཿ 

ཉ་བ་ྟ་བོད་སྐད་སྭབ་ ༤ 
མཆག་ཅན་ཞེམ་ཏེ ་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའེ 

་མིང་གི་ཐད་ བྲ 

ཀར་འདྲག་པས་དེ་དང་། ཨང་ ཟླ་བ་བྱཧད་པ། 
སྟན་ཟླ་འབྲིང་ཕཾ་ཉེས་ཀྱང་སྟང་| 
ཁྱུ་མཆོག་ལྟེ་ཁ་ ཁྱབ་འཇུག] ˆ 

ཁཱ་མཆོག་མཚན་པ། དབང་ཕྱག་དང་།ཌ ཁྱཊ 
མཆོག་གི་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་ 

དང།། ` ཨང་ཁྲག་འཕེལ་བཞི་རྩ་སྨན་ཉེག། 

བུ་རྕོམ་ལེ་ ར་པས 
ཏྱུ་དཱིལ་ན་ས་བསྡད་པ་ འདུས་ཏེ་བསྡད་ཕའམ། 

མཉམ་དུ'འདུག་པ། ' 

ཁུ་ 23: 34 བྲ རྡ
 ་མང 'པོ་འཛོམ་པ། 

ཏུ ལྡན" པེཙུལ། ' ཚ་བ་ལེན་ ད་
 ྦ 

པོ འི་མིང་ ཏེ“ མཚན་མོ 
དཾ 

མེ་ཏོག་ཀྱང་ཟིང། 

ལྟ་བུ་དང་། ཟང་མ་ལའངོ་།། 

ཧྤུ་ཚབས་ཆན།ནམ། ཧྲུ་བྟཾབས 
ཆེན་ཞེཕ་པ ཨིན་རྩམ་མོ།| 

ཡཐྤནཐཿ གླང་པ འི་ཨཚོག། 

ཐྲ པཾ འེ 'མཆ ག། ་ 

གླང་པཾ་ འི་ གཞོ 

གླང་ པཾ ི་ མཆེ ག། 
འཁྱྱག་ ་པ། མགྱཌ ་པ། ཁྱར' 

_ ,,.„„„ བའི་དོན། ཆུ་ཡ་ཉ་བུག་ཁུག' 
བྱེད་པ་དང་། བླག་གེ་ ཞེད་ཁྱག་ཁྱག་བྱེད་པ་ལྟ། 
ཁུག་ གས་འགྲེ་བ་ ཡུད་ ཙམ་ ཀྱི་ཕ་ ཞྲྲ ་བའམ ¡ 

ཕུན་གྱིས་འབྲ་བ། ཕྱང་པོ་ 

ོ་ག་གསིི་ིིི་ 
ཏྱུག་ཏྱུག _ ཆུ་ཁྱག་གྱག། བློག ཁུག་གྱུག། 
ཏྱུག་ཅོམ་  ཏོག་ཙམ། ཧིབ་ཙམ། 

ཕྲིབ་ཙམ། 

ཁུགས་སེ་ ཏྱུ
ག་ ཕྱང་བྲ་རམྱར་བྦ

ར་ འཕྲེས་པནི་ 

བར་འ དན་ཏེ
་མཁའ་ལ་བློག་འ་ད

་ 

ཁྱགས་པ་ཁྱག་ཅེས་བློག་འད
་འཕྲེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁུང གརཌ༔ གཅནཱཏྟ། མཁའ་ 

ཝྡེང་། སྐྱ་ངེངམ
་ཤྭ་བོ། འད ཅི 

ཕུང་སྐེབ།༧་མཁའ་འཁྲེ་ཞི་དབང་ཕྱག
། ཀླ་མཐྲར ̀ 

བྱེད།  གསེང་ཤྱི་ ཞོདབ་ཆིགཔ། དཱ རཿ
 ་ 

འདབ །ཆགཔ་ཐེང་ཞི། ཧཱ དྲ ༩ ¡ དབང་ རེ 

ཤིང'ར། རྷམྨ་དུལ་ 'ཏྐྱིཔ༼ སྐར་ མིག་བ བུ། དྲུག་ 



ཁྱུང་སྐྱུགས 
༽ $ འཇེམས་ཝཱན། .འདབ་ཆགས་ྱྱལ་པོ་སྟ་མིང་གི་ 

རྣམ་གྲངས་པོ། སྨན་གཏུང་ལས། ཁྱང་གི་ཕེན་ 

མས་ཀླ་ནད་འཇམས། ཞྱྙེཕ་གསུངས་རྤོ། | 

ཁུང་སྐྱུགས་ ནཾར་བྲ་ཉིག་གི་མེང་སྟེ། 
ཤེལ་འཕྲེང་ལམ། ཁུང་སྐྱགས 

དུག་ཕཾགས་ནད་ཀུན་འཇོམས་པའི་མཆོག །ཅེས་ 
པ་དེ་ནི། ནམ་མཁའ་ཝྲིང་བརྫས་སྐྱེལ་ཀྱི་བ་དྲུག་ 
སྦྲུལ་ཟོབ་པས་དྲགི་རྟེབས་ཀྱིས'འཆེ་བའི་ཆེ་ལུས་ ཅཾ 

མེས་ཕྲེག་པར་བྱེད་ལ། རྩིང་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཞར་ 

བཱ་རིན་པ་ཆེ་བརཱའི་རང་བཉིན་དྲ་གྱར་ཡ། མི” 
ཆེ་བའི་བྲཌ་ཌྟ་བཱའི་ཤ་ཙམ་མདེག་ཤིན་ཀུ་ཛྔེ་བར་ 
གྱར་ནས་གནས་ཕཾ། །དེ་ནེ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཕྲབ་ 
ན་གཙུག་གི་ནར་བུར་བྱེད་ལ། འཁོར་ལོམ་སྒྱར་ 

47/ $: - 

བའི་རྱལ་པོས་བྲེབ་ན་ནང་ཞོར་རན་པོ་ཆེ་བྱེད་དེ།། ཟོ 

ཞཱེས་མདཾ་རྡེ་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་འགྲལ་ཆེན་ ཡས་ 
བཤད་ད། །འདིའི་མཆེག་ནི་དཀོན་ལ། ཕལ་ 
རིགས་ཤིག་མི་དཀན་ཙམ་འབྱང་། བརྟགས་ན" 
རྔོན་པོ'གཡུ་རྙིང་ལྟ་བུ་དང་།] རབ་ནི་དེ་ལས་ཅུང་ 

ཟད་མྲཟིང་མདངས་ཆགས་ལ་ནམ་མཁའ་བཏེག།ན 

ཤལ་རིཌ་ཙམ་ཕྱི་ནང་བཟླིབ་པར་མི་གསལ་ཡང་། 

_ དམའ་ཕར་བུག་ནས་བརྟམ་ན་རྡེ་ཧ་ཤིག་དྭངས 
པའི་ཉམ་ལྟར་ལ་དེ་ཡས་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པས་གཏིང 

ནས་མེ་བསླིབ་པ་ལྟར་གསལ། །ཁྱད་པར་མེ་ནོར་ 

བའི་རགས་ནི་འདི་རིགས་མཆག་དམན་གང་ཡང་ 
ཡུང་བ་སེར་པའི།ཁུ་བར་བརྡར་ན་ཁ་དག་དམར་ 

¬ ་ོ 

པ་ཁཱག་ལྟར་འབབ་པ་བྱེད་དོ། ' །འདིནི་མཆོག་ 
བི བཔ་གསེར་ད དུན་སླི ང་རྩིལ། ཕལ་པ སཔ་དངལ་ ཱ 

བདྲན་སྐེར་བྱེད་དེ། །འདེ་རིགས་འགའ་གཡུ་ 
དང་ཞོར་བ་འབྱང་ཡང་ཡུང་བརཿབ རྡ་ར་བས་ 

ཤེས། འདི་སྟེང་སྙ་ཡུལ་ཞས་ཨོང་བྲར་བཤད་ཀྱང 
མེ་ཡུལ་མ་ངེས་པ་ནས་འབྱང་ངཾ་། །ཇྱེ པ་གསུང་པོ། ། ཱ 

ཁྱུང་སྙྱེས་  གཏུམཏ། རྐྱ་རེངས། 
ཁུང་ཝཿ ༢ ༦༠ སྟན 
རང ༼]ནརགཀ་ 

བན་ག་ཚན། $ ལདན་ཁམ་ 
མཁའ་ཕྲིང་གི་ཕུ་བོ་ཤི་ཕམ་པོ། 

ཁུང་ཐུར་ཅན་ རྨག་གམ། གོ་ཆ། ག་ཁྲབ། 
ཏུང་སྡེ ར་ སྨན་བྱེ་བྲག བ་ཉིག་གི་མེང་ 

. ཏ| ད་ཉད་ཡས། ཁྱང་སྡར་. 
དཀར་སྨག་དྲུག་ཚད་ཕེལ་བར་བྱེད། །ཅེཔ་པང། 

དཔག་བསམ་ལྗན་ཤེང་ཡས། བྱང་སྡེར་དྲུག་གི་ 
ཚ་བ ཕེལ། ེཕ་དང་། རང་བྱང་རྡེ་རྗེས། ཁྱང་ 

རྡེང་དཀར་སྨག་དྲུག་ཕེལ་ལ། |ཉཱེམ་པར། ཞླད་ 

ཡཾག་ཏུ། ཁུང་སྡེང་དཀར་པ་བྱ་ཕའི་ཕྱི་སྡེར་འདྲ། 
རྨུག་པཾ་བྱ་ངག་སྡེང་མོ་བསླམ'པ་འདྲ། །ཞེས་པ་ 

འདི་གཉིས་ལ་སྡེང་མོ་གཉིས་ཟེར། དཀར་པཾ་མོན་ 
འབྱང་། སླུག་པ་བད་ཕོགས་གང་ནས་ཀྱང་བྱང་། 
གཉིས་ཀ་ར་ཁ་བར་གཏོགས་པ་ཙམ་མི་འྲད་རྟེ། 
ནར་འཕྲང་མེད་པད། །ཁྱེས་གསུངས་པ།། 

པའི་ཡིང་། 



( ཧྲ 

༼ ་ རི" ཏུ 

ཏོ 
མཁྲས་གྲུབ་ཁྱང་པ་རེན་པ་ཆེ། 

ཡུལ་ཤུག་ཤེ་མེང་ལདང་སྣང་ཞིུང་། ཁམས་ཁྱང་ 

པ་ཆེ་ལྟ་བུ། 
ཁུང་དཔྱད་ པྤ་ཡིབ་སྙད་པའི སློ་མ་ཟྒོང་ 

རྒང་ལཟེང། 

ཁུང་རྩེ།དགོན་ གཅང་སྤ་ནམ་དུ་ཨད པའི་ 
དགན་པཞེག། 

ཁུང་རལ་ ཁུང་ང་རིལ་བུ་དང་། གཟེད 

ཆེན་པ་ཡའང་ཟེར། 
བིར ཁྱ ཅ གྱ པྲེ་ ཀྱ ལྱ ¦: ཁུང་སེང་འདུས་པ་ སླེདེ་ཞང་ཕ་བྱཧད་པ། 

ཁུད་ དཀྱིལ་འཇང་དང་ཡ་8ནཾ་ 
མུ་ཁུད་དང་སླེ་ཁྱད་དེ་ཕྱིའེ་ 

མཏྲའ་བསྐང་གྱི་མཚམསཔལ་འཇུག། 

ཁུད་འཁར་ལོ་ ལཾ་རིལ་པ་གཅིག་འཁང་པའི་ 

མིང་རྟི། ཕྱོད་འཇུག་ལས། 

ཁྱུད་འཁརང་ལོས་ཀྱང་མཐྲང་མི་འགྱར། །ཞེས་ 

གསུངས་མ། ། ། 

ཁུད་གང ལ། འདམ་གང་ལ་ཟེང། 

ཁུད་པ་ པརྭིཔཛན། མཆད་པ། 

ཁུད་མེ་ ཡག་པའི་བྱད་མེ། 
ཏུད་མ་ཏྱུར རྟ་ཆས། 

ཁུར་ ཁྱ་ངའམ། ཁྱུ་ལ། མི་ཁྱུར་ 
ཆུད་ཙམ་ཞེཔ་པ་ལྟ་བུ། 

ཁུར་དགའ། མཐོན་པའི་ཆ་དང་འབྲེག་པ། 
` རེལ་པའམ་སླང་པེ། 

༢220) ཏྱུ བྱ་བ 

ཧབ ཏེར 
ངལ་པར་མད་ཅག་ལྟ་བུའ 

རྐུལ་ཆེ་ག། 
ཁུར་མེད་པ རྙུས་ཤྲ བེད་ཐ། དག་ རླ 

མད་པ། ངལ་པར་ཟ་པའ་མང་། 

ཁུར་ལངས་པ་ ཁྱའི་ཚད ཡོངས་པ། 

ཁུས་ འྲག་པའེ།དན། 
ཁྱི ཁི་རྟེ། ཁེ་སྤུག། ཁེ་བཟང 
ཏྱེ་ཉེན' ཁེ།ཉེན། ཁེ་དང་ཉེན་ཁ། 
ཁྱེ་འཐུང་ནུ་ཞེ" ཧཱ་མའི་ཞཾ་མ། ྦ 
ཏྱེ་པ།་  པམསར། རྒྱ་ཁྱོན་དང་ཉེང་ཁ། 

དང་རྒྱ་ཆེ་དའི་དན། 
ཁྱེ་བོ་ དམ་བྱེད་པ། གྲི་གྲུག། 

. ཆན་པ། 
གི་བ་དྲ་བའི་ཁྱེ་བོ་རྙན་པ། 

ཁྱེ་བོབ་ས་མ།ན། འཆོང་བཞམ། འཆོང་ཐེད་ 
མཁན། ཆེང་པ། 

ཁྱེ་མ་ ནད་ཅཾག་པི་མེང་གི་རྣམ་ཁྔངས། 
ཁྱེའུ དངཀ༔ སུཏ། གདངས། 

_ མེའྲ་དང་། བྲྭ་གུ་དང་། 
བུ་ཚ་དང་། བྱིས་པ། ཁྱེའ་དང་། དྲས་པེ་དང་། 

_ ཡག་གྲྭ་གྲུག'་ཡའང་། 

ཁྱིའུ་།ཁ' རྩ་མྱྱ་གུ། དང་། ཤེང་ཡེ་གསར་ 
དུ་ཁ་འབྲང་པའི"'མེང་། 

ཁྱིའུ་ཁ་ཕྱེ་ཁ། པདྡེ། ཕྱ་གུ་ཁ་ཐེ་བ། 



ྱེའུ་ཁ་མ་ཐོན'པ 

ཁྱེའུ་ཁ་མ་ཐེོན་པ་ ངའེ་འག་ནམ་འབྲ་རྭ་ཕཌ" 
ྦ ཀི་ལྔང་པའི་ཙེ་མེ་ཊྲན་པ་ཡ་ 

ཟེར། 

ཁྱེ༨་ཆུང་ མྲེའ། པྲ་ག་ཆུང་ཆུང་། 

 བྱིས་པ། 

ཁྱེ2ཱ་ཐོན་པ་ ཁྱེའུ་བྱེ་བ། བྱིས་པ་བཙས་པ། 

ཏྱེའུ་བདག། རསྐྱེས་བུ་ཕྱིའི་མེང།། 
ཁྱེ  བཅས་པ་ བྲ་གྲྭ་མྐྱེས་པ། 

ཁྱེའུ་ཞིག།རྟོས་ཤིག། བ་ཆུང་གཞོར་ཞིག །- 
ཁྱེའ་སུས _ བཔད་ྩོམས་སུ་མེ་གཏགས་ 

ྦ པའི་བཟའ་བཅའ་ཕྲན་བ་ 

སྒེང་དྲ་བཙས་པ། འདི་ཁ་ཞྭལ་འཚུས་ཀྱང་ཟེར། 
ཨང་ན། ནར་མར་ཟ་ཚཆོད།་ལམས་རྙག་པར།=་བ་ 

ཨིན་པར་ཀུན་མྱེན་མཆོ་སྣ་ངཞི་འདུལ་ཊིཀ་ལས་ 

བཤད། ཅེས་གསུངས་པྲེ། ། 

བྱེའུ་ཡུསམ། ལྟག་པར་ཆཁས་བཞམ།ཌ༠༡ 
པྫ་པའམ་ནངས་པར་བྱི་ཟར། ' 

༤༽ 

ཀྱི་སྔ་རེལ་ལམ་ཞ་ག་རོལ་དང་། ཉིན་ཕྱེད་བྱེད་ 
ཀྱི་ཟས།ཀྱི་སྔ་རལ'དུ་ཁ་ཟས་ཟ་བ་ལྟ་བུའ། །ཁྱེས་ 
བགས་འདུལ་བའི་སྐབཔ་གསུངསོ། །འདི་ལ་གི་གྲུ་ 

དང་གྲེང་བུ'སྣ་ཚོཌ་འདྲག་པས་གཟིཌ་པར་འཚལ། 
ཁྱི3ྭ་སུས་བྱ་བ་ ཧུན་པའི་ཟས་ཀྱེ་རྫ་ཕྱིར་ 

ཟམ་ཟ་བ་དང་། ཨང་ཁྱེའུ་ 

དང་ཞད་པ་ལྟ'་བུར་ཟས་འཇམ་པོས་ངིམ་བགྱིས་གསོ 

བང་ཨང།་འཇུག། ° ༤" 

4¿/&.. 

ཁྱེད་ 

གཤེགས་པ་ ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་ཞེས་དང་། ཁྱེད་ 

ལ་བརད་ཅིང་གསལ་བ་བཏབ་པའི་མཐཐས། ། 
ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁྱིད་ཅག'་ 
ཁྱེད་པ་ 

རཱུམཱརཿ ཀྭམཀཱ། །ཁྱེད་མར། 
པྲཕང༔ ཟིན་པ་དང་། མཉམ་ 

པ་དང། ཝངས་ཕ་དང་། 

སྣོམས་པའི'དན། འདྲལ་བ་ལས། ཁྱེད་པར་བྲིམས་ 

ཤིག་ཟེར ་པ་ྟ་ བུའ། ། 

ཁྱེད་རྣམས་ ཡུཡ། ཁྱེད་ཅག། ཁྱེད ཚོ། 

ཁྱིན་ཏོ་ རླུ་རང་གི་ཡུལ་སྐད་ལ་ཁྱེད་ 

དང་ཁང་དང་ཁ་དང་མ་ཆེར་ 
བར་འཇུག། 

ཁྱེབས་ ཁྱེབས་དང་ཁེབས། འདེ་ 

གཉིས་ཀྭ་ཏྲད། 

ཁྱིམ་ བརྡ་གསར་ལ་ཁེམ་དང་། པ་ 

རཾ་བྱེད་ཕྤྱབ་མ། དཔར་ན། 
གྲུ།བྱེམ། ལྕཌ'ཁྱེམ། ཆུ'ཁྱེམ། མེ་ཁྱེམ། ལྲ་ཁྱེམ་ 

དང་། ཁྱེམ་གྱི་འདབ་མ། ཁྱེམ་གྱི་ཡུ་བ། ཁྱེམ། 

བུ་ནི | ཐུར་མ་ལ་ཟེར། འཕེན་པ། :ས་ཞྱིང་ཕྲ་ 

ཟླག་བྱེད་རྒུའིཿཁྱེམ། 

ཏྱེར་ནེ་ -ཁང་ཏྲག། གཅིག་པ་སྟེ། 

ཁྱིར་རྐྱང་  ཨོང་རྒ་ཆེ་ཕྲའི་རིགས་ཇྫོང་ 
.སྔོད་བྱེར་རྐྱང་ཞས་བརྫ་བ། 3 

རམ ® | 

¢ 84:43 



འའམ་༡༡༩༩: ¢ 

ཆ༧་ཐ༤ཐཁ!.||4]||མམ་༢༧༅་༧༅༧འའ||ཚལམ་འ་འཆའའ་ལམའ་འ་ཐམབ་ ཆ༧༧༧༅་༄ལ་ ༩ ླ་ 

ཁྱེང་ཆོད་ལ་འགྲོ 

ཁྱེར་ཆེད་ལ་འྭྲོ་ བླང་པའི་ཉེར་ལ་འདོང་། 
ཁྱིར་ཏ་ཤེག་ ཨཱ་ནི་ཡཏ། ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་པའ། 

ཁྱེར་བ་ ཁྱེང་བའམ། བླངས་པ་ལཞང་ | 

ཁེར་མེད་ ནཧཏི། མ་ཁྱེར་བང་བཞུག་ཨད 

ཁྱིར་ཤཾག་ ཁྱེང་ཤོག་གམ། ལངས་ཤོག། 

ཁྱེལ་བཏུགས་པ། འདྲུག་སྟངས་ཀྱི་མིང་རྟེ་ཅོག་ 
ཅོག་པྲར་འདྲག་པ་ལྟ་བྲ། 

ཏྱེས་བྱང་དྲངས་ དྲབ་མཛད་ངའི་དན། 
ཁོ་ ྦ སྐྱེས་པ་ཁྱ་ག་སྟེ། ཆུང་མའི་ 

ཁྱོ གཞམ་ྱ་བཾ། 

ཁོ་ག་ ཁྱིས་པ་མི་ནག་པ་སྟེ། གཏན་ 
གྱི་གློཌ།"དང་། མཛའ་ན་པོ་ 

དང | བདག་པ་དང་། ྱམ་བདག་རམས་ཟེར། 

བུད་མེད་ཀྱི་བདག་པ། འཇིག་རྟེན་པ་ཨང་ཟེར། 

ཏ་པ དཔའ་བཔོ་ལ་ཟེར། 

ཏྱ གའ་གྲེས་པོ་ མནའ་མའི་ཕ། 

ཏྱེ་གའི་ མཱན་ཌཱ་ ཕཾ' མནའ་མའི་སླུད་པོ། 

ཏེ གའི་མ་ ཆུང་ མའི་རྒྱག་མོ། 

ཁྱོ་གའི་ ཨ་ཐ། མནའ་མའི་ཤོས་པ། 

ཏྱེ་གའེ་ཨ་མ་ མནའ་མནའི་རྒྱག་མོ] 

8'བཅས་མ་ པདྷཏོཀཱ། ཁྱོ་ཡད་མ། 

ཏྱ་དང་ཆུང་མ་ ཇཱ་ཡཱཕཱ། བཟའ་མེི་ཕོ་མོ། 

ྱོ་འདམ་- བཏཾསཱར། བག་མ། 
[ྱཾ་འདམ་མ། བག་མ། ཉེ་བཟུང་མ། དང་ 

པཾ འི་རྔལ་ཅན་མ ་ཡང་ཟཇེར། 

ཁྱོགས 

ཏོ་འདོད་མ་ བཐད་མེད་ཆགས་ལྡན་མ། 

ཁྱོ་ལྡན་མ་ བཏིབ ཁྱིམ་བདག་མ། 

ཏར ་ ཁྱད་ཀྱི་ཁྱ་ཕཾ་ཅི'ཉུག་ལྟ་བུ། 

ཁྱོ་བོ་ ཆུང་མའི་བདག་པ། 

ཁོ་བྲལ་མ བིརྙཱ། ཁྱེ་ག་དང་བྲལ་བཞི་ 

བུད་མེད། 
ཁཏྱོ་མང་མ་ སྨད་འཆོང་མ། གཉང་ 

འཆོང་མ། 

ཁྱོ་མེད་པ་ བྲིད ཁྱེ་གམེད་པ། 

ཏོ མའམ་ ཆུང་ མ་ ཀམཾ། བག་མ། མནའ་ 

མ། ཉུམ་མགས། 

ཁྱོ འམ་གདུང་བྱེད'། དྷབཿ: མག་པ། 

ཏོ་རེ་ ཆགས་ཅན་མ། 

ཏོ་ཤུག་ བཟའ་མེ། བཟའ་ཆོ། ནང་ 
ྦ ཚང་། ཕོ་མ་གཉཾས་ཁྱོ་ག" 

དང་སྐྱེ'དམན་ལྟ་བྲ། 
ཏཾ་ཤུག་གནས་ དཱ་སར། གཉེན་རྒྱབ་ནས་ཁང་ 

ཁྱིམ་དྭ་གནས་པ། 

ཁྱོག གདང་བུམའམ། བཙུན་པ། 

ཁྱོག་ཇྲོང་ ཁྱ་ག སྐྱེས་པ།དང་ལ་བབས 

པ། མི་གཡཞྩེན་པ། 
ཁོག་པེ་ གྲག་གུག། དྲང་པོཾ་མེད་པ། 
ཁྱོགས་ ད། དུལཾ། ཕབས་བྱམང། 

འཕིཔས་ འཇམ་ཡང།་ཐད་པར 

སྣང" དལ་ཀ། །ྱག་དང་། འགྱོགས་ཁྲི། གདང 



ཁྲོགས་པ 

_ཐ། ཇ་མང་ཤདེགས་བེད་ཀྱི་ཕྲང་གི་མཐྲིཡ་ཝ་ 
འཇུག་པ་དང།། བཏག་པ་འད་ལ་སྟར་དང་། 
ཧྒྱ་ནག་གི་ཀྱོན་ཟེང་བ་བན་གྱི་འགྱོགས་ཐེབ་པར་ 
འཇག་ཏེ། 
ནི་མེ'ཆན་ཕགས་འདེགས་བྱེད་དེ། ཧྱའི'སྐད་དྲུ 

ཀྱོའི་ཟེང་བ་དེ་ཡིན་ཉྭེང་དེ་ཡ་ཟུར་ཁྱོགས་ནེ་མེ་ 
གཉིས་ཏིས་འདགས་པ་དང་། ཁྱགས་མྱེལ་ནི་ 

ཟུར་ཁྱེགས་གཡོགས་མེད་པའ་ཉེས་རྟམ་འབྱེད་ 
འགྲེལ་པ་ལས་བཤད། 

མ་ལས། 

མྤྲལ་ལ་བའོ། །ཅེས་གསུངས་པ།། ཨང་ འགྱེགས་ 
དཔྱང་ཡང་ཟེར། 

ཁྱེགས་པ།  ཐེག་པ། 
ཁྱེགས་ལ་འཁྱད་མོད་ ཧ་ལམ་བ། 
9ཤས་ འལ ཐད དངས་པ་ལྟ་བུ་སྒལ པར་ 

ྦ ཁྱཾགས་ ཉེ '་བར་ཆེར། ྦ 

ཏྱོང་ ཁྱེང་བ། ཉིན་ཁྱོང་། སྐྱོང་། 
ཡེན་པ། སླེབ་པ། བྱང་བ། 

ཁྱེད", ཏབ། ཏུམེ། ཁྱེད་ཅེས་པའེ་ 

ཕལ་ཆིག་ལྟ་བུ་ཞིག་གམ། 
ཁྱེད'ཅག། ̀  ཁྱོད་རྟམས། བྱེད་རྣམས། ཁྱེད་ངང་ 
ཟེར་བཱ་ལཱ་བ། 
ཏྱོད་ ཀྱི ཁྱེད་རང་གི། 
 ཤ་ ཅས །༼༽ ༩༤༠༥ ཁྱད་ཡྱ་ཉྟང་ལམ་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ཡེད་ལ། 

བློ གསལ་མགྲིན་རྒྱན་ལས། ཁྱོགས་ 

།རྔེའི་བརྟད་པ་ས་གསུམ་ 
ཁྱོད་ཏི་ཕྩག་བསམ་ཁྱགས་ལ་མ་བླྤངས་ 

པའེ། །ཉྭས་པནི་ཁྱཾགས་ནི་འདགས་བྱེད་ཀྱི་སྲང་ 

4<° ྦ ཁྱོན་སྦོམ 

ˆ` དད ་ 

དྲྭ་ཁྲིས་ ཐག་མྨ་རྟེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཨེ་གེ་ 

ཟར བེས་ཅེས་པ་རྟ་བ། ྦ 

བོད་དུ་ཁུམས་ 9ྱེད་ ཡ་ ཤེས ་ར། {2 ད་རང་ 

ཁིས ལ་ཧ་གཾ་པྱང་ལྟ་བུ། ྦ 

ཁྱོད་ཆེ་འཾ་ ཁྱེད་རང་ཆོནི།- མང་ཆེན། 
བྱིད་རང་གཱས་ ཁང་གཾས། ྱད་རང་གིས། 

བྱད་སླ། 

ཁྱིད་ ཅེ ་བདེན་ ནོ་ ཕད་རང་བདེན་པ་ རེད 

ཁྱེད་ལ་ ྱད་རང་ཡ། 

ཁྱེད་ སརས་ ཁབ ར་ར་དང་། ད་ཀྱི་ཤུགས། 

ཁྱན་. ཕྲབྤུ། ཨགྭ། ཨཱཨཏ། པྲོབུ། 

ྦ ཙཿ དྲན་དང 

ཐྱེང'་ཁ་དང་། ཤྤཐའ་དག། བླ་གངལ་མགྲེན་ 

གྱན་ལས། _ རྲ་ཡུང་དྭང་ཁཇས་དང་ཧྱ་ཚད་དེ། 
ནམ་མཁའ ཧཱ་་ཟང་པ་རྟང་ང། ཞཱས་གཅསུངཔ། 
ཁྱེན་ཀུན་  ཧྱ་9ཧ་3། ཤཕ་བའྲི་ཕྱེན་ཀྲན” 

འཇལ་དའ་པྲ་བྲེས་ཐུགས། 
ཐཱབ་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ཏྱན་ཀྱན་ལྟ་བྲ། 

ཁྱན་ལྣེལ་ རྲང་རས་ཁྱན་རྨལ་གོས་རྣམས། 
ཤོན་ཆེ་བ་ མང་ཆེ་བཞམ་ཕལ་ཆེ་བ་རེ། 

ཡངས་པ། 

ཁྱེན་ཆེ་བའམ འམ་བྱན་བསྐྱེད་པ། ཧྱ་ཆེ་བ། 

ཐེན་སྡོམ' ཐྲམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བརྫམཕ 
པའི་བྱེད་ཆེག། 



ཁོར་གང་ 

ཁོན་བསྔོམས་པ 

ཁྱེན་བསྡེམས་པ་ ཐྲམས་ཅད་བཅེག་ཏུ་ 

བསྡོམས་པ། 

།ཏྱོན་ནས་ ཅ་བ་ཞས་ཏེ། འདི་ཁན་ནས 
མེ་ཡག་པ་མེ་འདུག། ཁྱན 

ནས་མི་སྔག་ཅན། ཨན་ཏན་ཁྱན་ནས་ཨོད་པ་མ་ 
རད། ཉེང་པ་ཏྟ་ཐ། 

ཁོན་གཞི་ནས་ ཙ'བ་ནས་མ་ནསཞེས་པ་ 

པ་ ་ 
།ཏྱོན་ཡངས་ བླཾཆཊ། ནམ་ནཁུའི བཱ 

ཡངཔ་པ།དང།། སྣད་བོགས་ 

ར་ཆེ བ། 

ཁྱོམ།ཁྱོམ་ གཡུ་ཐུང་འབྲུལ་བ་དང་། 
བཟི།ཁྱོམ་ཁྱོམ་དང་མགོན་ 

ཁྱམ་ཁྱམཞེསཔ་ལྟ་བྲ། 

པྲྲྲིཏ། པར་མོ་ྲ་མྤྲིལ་ 

བཅས་གང་བ། པྤང་མ་གང་ 

རྟེ། ནཔ་ཁྱིང་གང་ཞྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 
ཁོར་ཆུ་ ཁྱར་བ་གང་བཞི་ཆུ།' 
ཁོར་ཆུ་ཅན། རེ་ཕྱིའི་མིང་། 

ཁྱོར་བ། པྲསཏཿ སསརངཿ ཨཿལི། 
འཆང་བ་དང་། ལག་པའི་ 

.སྩིམ་པ་དང་། ཕུལ་དང་། ཨང་། རང་པ་ཁྱོར་ 
བ་ལྟ་བུར་ཏེ། ཆང་གིས་ར་བཟི་ནས་ལུལ་ཁྱོར་ 

4<7 ཁྲ་གྱུ 

ཁྲོལ་བ འཁལ་ཐ། འཕྲད་པཞམ་ཟིན 

པའི་ད ཏེ་ཡན་ཏྱ ལ་བ། ོ 

ཁྱང་མ། 

ཁྲོས་ ཁྱེ་གས། 

ཁྲོས་མ་ ཟར།ཀྱི་ཕྷག་ནའ|། 

]ཱ ཨཱལེཀ། ངདེག། ཀིཀེ། ཤེནཿ 
ཞྱེས་དང་¡ བཟ ཀ། བྱ་ཁྲའི་ 

 མེར་སྟེ། འདབ་ཆགཔདང་མ། རེ་བཔྲོང་ཆཟ། 

བ་དང་། ཤིང་སྣོད་གསར་པ་ཆུམ་སྤང་ནས་ཁ། 

ཁྱར་བ'ལྟ་བུ་ལའང་།|| 

བྱ་ཁླ། གཡ་བ་རྣམས་ཟེང། ཤེལ་གང་ལས། ཏྲ་ 

ཡཾ རྒ་ངས ས་བན་དཛག་པ་རྲང་། མ་དང", 

བྲ་ཨ་མཇུག་རྨས་མ ནད་སེལ། །ཉེས་དང་། ཁྲེ 

ཨ བུན་གྱིས་སླང་སང་རྟག་ཏུ འགྲུགས། ཞེས་དང", 
ཁྲ་མིག་གཟའ་ནད་འབྱང་པེའི་གདན ཀྲན་ཐུབ། 
ཅེས་པ། །ཡང་ཁཞེསང ནིབེ་དཀར་ནང་པད་ 

ཀྱི་ར'མིང་ཉེག་དང་|  ཛྫུན་ཤད'མཁན་དང་། 
ཀླའི་ཧྱལ་པ་སྲགས་ལའང་འཇུག །ཨང་རླ་རྐང་ 
ཉེར་བརྐྱད་ཀྱི་ཨང་དཅུ།'གཅེག་པ་སྐར་མ་དབ་ 

ཞེས་བ མང་དའང་འཇོག། 
ཁྲ་ཏྲ' ཁྲ་བ་རྟི། ཁྱ་ཁྲ་ཁྲ་དང་རས་ 

བྲ་ཁྲ་སྟེ་ དཀང་ནག་འདྲེས་མ། 

ཁྲ།ཁྲ་ཅན་ ཀཊཀཿ མུར་པཾ་ཆུང་ཚ་པཾ 
སྤ་ཐུང་། ཁང་ཁྲ་ཆེ་བ། 
ཞཱི་སྔང་ཆེ་བང་འཇུག། 

ཁྲ་རྒྱ་ རྣམ་ཐྭག རྐེད་སྒམ་ཡ་དཀར་ 
(ཁྲ་རྒྱ་དགེས་ཤིང་། ཞེས་པ། 



ཁ་རྒྱན 

ཁྲ་རྙན་  ཅད་པན་དང་གྲང་དང་ཆ་ 
ལང་སགས་ཀྱི་ཁྲ་ཧྒྱན། 

ཁྲ་སྒྲགས། _ གཡུ་ཡེ་ཁྲ་རིགས་བཞྙིན་ 
བསླིགས་པ། 

ཁྲ་ཅན་  ཉ་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 
ཁྲ་ཆམས་པེ་ འད་ཟེང་ཁ་དག་རྣ་ཆོགས་ 

པས་འད འཕྲཾ་བ། 
ཤྲ་ྟར་པའུ་བ'། བྱ་ཁྲ་ལྟ"བུར་ཙཅལ་ཆེསའཕུརང 

འགྲཾ་བ། 

ཁྲ་སྣ་ཀེ་རུཿ འན་དང་ཉེ་པའི་ཕ་གནས་ 
ཤིག་ལ་ཟེར། 

ཁྲཝ་ ཁྲ་ཡཾས་རྔན་པ་རྒྱགས་མཁན་ 
ལ་ཟེར། 

བྲ་སྨ' སྐར་མ་དབ་ལ་ཡང་ཟེར། 

ཁྲ་བ' ཤབལ། བིབདཿ ཅེ5། ཇི་ཧས། 

ཤཱང༔ ཞེས་དང་། ཤྭབལ། 
བཕྲཐུལ། ཏཾིལ།། ཁརྦར། ཆོས་སམ་8་དེག་སྣ། 

ཆེགས་པ་འདྲེས་པ་སྟེ། གདང་ཏྲ་བ་དང'། རས་ 

ཁྲ་བ།དང་། ཁྲ་ཅེམ་མེ། ཁྲ་ཆེམ་ཆམ། བྲ་མེ'རེ། 

ཁལམ་མེ། ཁྲ་ཕམ་མེ་ཟེང་བ་དང་། དཀིང་ཁ། 

དམྲར་ཁྲ། ཕེར་ཁླ་ཟེར་བ་ཕེགས་ཏེ། སྟག་གི་ 
ཁླ་བ་ཕྱ་ལ་ཡཾད། །མི་ཨེ་ཀླ་བོ་ནང་ཡ་ཾད། 
ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

ཁྲ་བེ་རྟག་རེལ། སྨན་ཏེ། རྟང་ཟེལ་པ་དང་། 
༩༧ 

རྔེན་པཾ་བྱ་ཁྱང་ཟེར། ཕྱེ་མ་ 

° 4⁄4 ཁྲ་མན 

ལེབ་ཏི་གཤག་རྟེང་གི་ཁྲ་བཾ་སྟ་ཆོཌ་ང་ཞེས་པ་ལྟུ། 

ཁྲམ་ ཨཱ་ཡན། ཞེས་དང་། ཁང་ 

པའི་སྐར་ཁུང་ངམ། སྐར་ 

ཁུང་ནང་གེ་ཤེང གི་དྲ་བ། ཤེལ་ཏྲའི ནང གི་ཨོལ 
པང་དང་ ལྕགས་ཁྲའི་ནང་གི རྟག ཅེས་པ་ལྟ་བུ 

ཨང་། ཀླུཧན། ཉིན་ཞྭག་དྲུག་ཅུའི་ཡུན་ཡསྨེན་ 
ཐུབ་པའེ་འབྲུ”ཏེ། ཤེལ། བྲ་མ་བསྲེལ་ལ་ཨང་ 

ཚརུཔ།ཡེ་གང་འཕྲད་ཅེས་དང་། ཨང་ཁ་ཆྤར་བཌ་ 

ཡ་དང་རྔམ གཏང་དའི་བ་མ་སྟེ་དཔྱད་པྲ་ཡང་ཟེད། 
བཏབ་ནང་ཉྭག་དྲུག་ཅུང་སྨེན་པའི་ནས་ཤིག་ག 

ཁྲ་མ་གཉིས་སྨམ་ ཁྲ་མ་གཉིང་སླིགས་ངའི” 
ཤང་ཟླམ་དང་། གཡུའི་བླ་ 
ཕགང་རྨྱེགས་པའི་རྨོམ། 

ཁྲ་མན་ གཟི་རིགས་དཀར་ཁ་མན་ཏེ། 
ཤེལ་ཕྲེང་ལམ། ཁྲ་མན་གཟའ་ 

ཞད་འབྱང་པའ་གདན་ཀུན་ཐུབ། ཅེས་པ། དཀར 
ཁྲ་མན་ཏཾ་འདི་ངས་འཇེན་མང་ཨང་། གཟིའི་རྒྱ་ 

ཡས་རི་མཾ་རྫ་དཀར་དམང་ཕགས་མ་ངེས་པ་ཞུཾ་ག་ 
ཨང་ལ། རོཌ་གཅག་ནེ་གཟ་ནག་ཏྤ་འགྱར།མིག། 
དགུ་པ་ཡེན་པར་བཤད། དཔྱད་དོན་ཡས། རྫེ 
ལྫང་དམར་ཕེར་འདྲེས་པ་མིག་གེ་ཧྒྱན། །ཕྩི་ཡ་ 
སྷི་ཤུང་ལ་དྲེལ་འདྲ་ན་བཟང་། །དྭངས་ཤིང་མཁྲེཌ 
ན་ཧྱ་ཨཾ་བཟཾ་མ་སྟེ| |འདེ་ནི་ཆུ་ཡས་བྱང་བཞི། 

།རྔ་ཡབ་བླིང་ནས'ཤང་ཤང་ཉིད 

ཀྱིས་བྱེར། [ཨུ'རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གནས་ཕུ་ཆོང 

རེན་པ་ཆེ། 
༨ རམ =× 



མའ ༣ླཐ༡ཆ་་:༧༤"ཆའ༅ འའའ ༄༅༅ ༡ ་ཆ༧༧འའའཚའལ་ འ་འའའ་ལའའའ 

ཁྲ་མང 

སྤད་བས། །ད་ལྟ་དཀར་གྱི་ཁྲ་མན་6ེསུ་ཡྲགས། 
འདེ་ཉིད་བཏགས་ན་གཟའ་རྐར་རྟེང་གདན་ཐུབ། 
ཅེས་གསུངས་པ།། 

ཁྲ་མར་ བག་ཕྱ་ལས་བཟེས་པའི་ཁ་ 

བཟསམ་གྲཅུང་རིལ་ཧབ་པ་ 

ཞིག་ལ་ཟེང། 

ཁྲ་མེན་ དེ ཅེག་གམ། དཀར་ཏྤ་མན་ 
ཨང་ཟེར། 

ཏྲ་མར་ རོ འཇམ་ འདུབ།' གཟི་བརྗིད་དཔལ་ 

. དང་རྡནྭ་ཏེ་འདྲུག་པ། 

ཁྲ་མོ་ ཤབལི ། པ་མ ལ་ཟེར། 
ཁྲ་རྩི་ འདེ བག་ཕྱེ་ཡམ་བཟོས་པའི་ 

པ ་ཁ་བཟས་ཞྱེག་ལ་ཟེར། 

ཁྲ་ཟུར་ ཁྲ།་མའི་ཟུར། 
ཁྲ་ཟླ་ ཧོང་ཟླ་གཉིས་པ། དཔྱིད་ཟླ 

འབྲིང་པེ། མམློཏའི་བརྡ་ 
ལ་ཕྲསྤྨན། ཉི་མ་རགས་པར་༡འི་ཁྱིམ་དྲ་རྱེད། 

གདན་བྱའི་རླྱུད་ནས་བླདྲཞེབ་ཟེར་ཏེ་དཟང་པེ། 
རྒྱ་ནག་སྐད་དྲ་བྷཱ་ཨཾལ་དང་། ཧར་བྱི་སྐད་ཡ་བྲི་ 

ཡལ་ཟེང་བ་དང་། སྐང་ཅིས་པའི་དཔྱིད་ཟླ་ར་ 
བ། འབྱང་ཅེས་ཕམ་ནག་ཆིས་པའེ།དབྱར་ར་རྤུལ 

ཟླ་བ། རྟེན་འབྲེལ་མིང་གཟུགས་ཕམ། ཨང་ན། 

སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རེན།འབྲེལ། རགས་པར་ཟླ་ང་འདེའེ་ 

ཆེས་བཅོ་ཝྔ་ལ་སྐང་མ་དབ་ཟླ་ཕྱོད་པས་དབ ཟླ་ 

ཟེར་བ། མངན་བརད་དྲ་དཀའ་ཐུབ་ལེགས་ 

༢3 ཁྲ་སེམས་ཤེས 

ཅུ 

འདིའི་ཆེམ་ ནཧ་རླུགཿ ལུགར་ 
འགའ་ཉིག་གི་ལོ་འགོའ | 

ཁྲའ་སྡེར་མེ་ ཧོང་ལེན། 
ཁྲ་ཡེ་སྒེ་ང་ 

ཅེས་མེགར་ཟེར། 

ཤེལ་གང་ལས། ཁྲ་ཡི་ཟླཾ་ངས་ 

བབོན་འཛག་པ་སུང་།| ཁྱེཔ་ 
གསུངས་ཏེ། དེ་གས་ཆག་མེད་པ་གའ་སོགས་ཟུ་ 
བཅུག་ནས གསང་གནང་བྲད་དྲ་བཏགས་ན་པ་ 
བན།འཛག་པ་མུང་ཤིང་སྩེང་ལ་ཕན་ཐྱེས་པོ། ། 
ཁྲ་རེང་ བྲཀ་ཤིས་ཁྲ་དིང་། བཀྲིམ་ ་ 

ཁྲ་ངེང་སྟེ་དང་གཾས་ཆོར་སྣ་ 
མི་འྲད་བ་འགྲིགས་པ་ལས་བཟམ པའེ་མཁང་ཐོག 
འཕྱར་དའི་དང་ཕན་ཏེ། དེ་ནེ་བོད་དུ་རྟེན་ 
འབྲེལ་བཟང་པ་སླིག་པའི་ཉིན་མོང་དེ་ཉིད་ 
མཁར་ཐྲག་ལ་དཔངས་པར་བེད་དེ། 
ཁྲ་ལམ་མེ ནོད་ཟེར་གྱི་འཆར་ཚླལ་ཏེ། 

བཀྲ་ལམ་མེ། དཔལ་དང་ 

གཟི་བརྗིད་འབར་པའི་དན། 
ཁྲ་ལམ་མར་ཡོད་པ། དཔལ དང་བཟི་ངཇིད་ 

འམེམ་མ། མཉེར་ཐང་ཝྭ་ 
ཆེན་པའི་རི་ཟུར་ནསལྟ་དུས་པོ།ཏ་ལ་ཁྲ་ལམ་མེར 

འཇལ་བྱང།ཞྭེར་ཕེ།། 

བྲ ཤིཾག་ཤིབ། དགན་ང་ཁ་ཤིག་ིག་དང་ 
ཁྲ་རོག་རག་ཅེམ་པ་ལྟ་བུ། 

ཁྲ་སེམས་ཤེས་ གུ ན་ཕེམས་རེག་པའི་ 

ཁྲ་ཞིག། གཞུན་ཕེམས་ཤེམ་པ། 



ཁྲ་ཧོར་བ 
ཁྲ་ཧོར་བ་ ཐ་ཤསད་མཁན་གྱི་བ་ཉིིག་རྟེ་ 

ཁྲའི་ངིགས་ཅན ཞུག་ག། བྱ 

བཏེ 

ཁྲག རངྷེར། རཀྟ༔ ཀླིལཱུལ། 
ྦ ཤོཅིཏ། ཞྱེས་དང་། རྒང། 

ཨངྒཚ། ཡོ་ཧཾཏ། ཤོཌིཏ། མི་ང་ མ་རྐྱེ། ཤར་ 

འགྱང'བྱད། ཤ་ཡཾ པ་བན་ མཚོན བསྙན་མྐྱེས། 

ཁྱབ་གནས། མེ་ཌུང་། ལུས་ཀྐེས། མ་ལས་འབབ་ 
པ་ཤེས་པ་རྟམས་ཟེང། དྲ དཔེང་ན། ཀྐ་ཆཆལ། 

ལུས་ཁྲག། ཏུང ་8གྲྭ།  ཧཱ་སྲ ཕྲག། གཟུང་དྨག 

ཛང་ཁྲག། གཏུང་ཁྲག། ནད་ཏྤག། རྷ་ཁྲག། 

ལི ༡༩ང་ ཨོག ྦ 
ཁྲག་སྐམ་རྩེལ་ཏོ་ཤིག་ ཁྲག་དང་རྤྱར།ཏེ་ 

སྐམ་པའི་ཤིས། 
ཁྲག་སྙེམ་ ཕྤང་ཙི་དང་༔ བ་ཤྭ་ཀའེ་ 

གབ་མིང་། ཁྲག་འཐུང་ཡང་ 

ཟེར། ` 

།ཏྲག་སྟྙྱག་ _ ལ་ཤན་དྲུག་ཅུའི་'བདྲན་པ་ཆུ། 

ཕག་ལའི་མང་། ལེགས་རྤྱར་ 

དུྭ། རེ ངར། རྒྱ་ནག་སྐད་དྲ་གུའི་ཧའི་ཉེས་ཟེར། ྫ 

ཤའི་མིང་། ཁྲག་ལབཤྱུར་པ་ 

དང་། ཡུམ་ཟུངཔ་གསུམ་པ་ 

ཡང་ཟེར། བུ 

ཁྲག་བཀྲ་ _ ཁྲག་གི ཁ་མདག་གསལ་བ། 

ཁྲག་སྐྱེས་ 

དྲག་པི་ཐན ཨོན 

ཁྲ་ཁྲེིག། ནིསཱཏཾ། པྲཡུཏ། པྲཏིབྷ། 
ཞཅུཔ་དང་། ཡང་། ནཡུཏ། 

གྲངས་ཀྱི་གནས། 

ཁྲག་ཁྲེག་ཆེ་མེ་ མཧནེཡུཏ། བྲེར་འབང་ 
བཅའམ་བྲག་ཏྤག་ཕྲག་བཅུ་ 
ཐྲམ་པ། 

དྲག་ཏྤག་རྣང་ཐ་ སྨག་རྐྱ། 
ཁཏྲཔ།་འབྲབ། འབདྲབ་དྲལ་ལམ། དཔེ་ 

རོ ཆའི་གེ་རེ་མ་འཇེངས་པ་དང་ 

འཁུུགས་པ་ལྟ བུ་དང་། འདྲ་འཇེབ་ཟང་ཟང་ 

བྱེད་པ་དང་། ཁྲག་ནད་དང"| ཆག་ཤྲུམ་ཁྲག་ 

ཁྲུག་ཕང་པ་རྟ་བྲ་ལའང་།། ྦ 

ཏྤག'ཏྤབ' ཁླག་ཁྲུག། 
བྲབ།'ཏྲབ།་པ' རྗེ་སྨན་དར་ཡ་ཀན ཏེ། ཁང་ 

ཿ ཕུག་པ་དང་། ཁང་ཐྲག་མྐྱེ་ 

ཡང་ཟེར། 

སཝ་བསུ་ཝག ༤ ཤའ་ ་ཅེག་གི།མིང་། 

ཏྲག།[པི། བོདུད་རྩི། རྫོ་སྨན་དར་ཨ་ཀན། 

ཁྲབ་ པཾ། ཕན་ ཡོན་ ཤྲེལ་འཕྲེང་ཡང། ཕག་ 

དུག་དང་སྨུག་པ་བྱེར་བ་ རྫུད། 

ཁླུང་ དང་བ་སེར ཏྲག ཀྱང་དྲག་བྱེར་སྔུད། གཞག་ 

གད་ཆཇོ ཡིཁོང་ཁྲག པང་མཇུག་ཁྲག །ར་རྒྱ་ ཁྱ 

སྲེར་སྣ་ཁྲག་མ་ལ་ཕན། །ཡཕག་ནག་སྣ་ཁྲག་ར་ 

རོག་གཉའ་ཁྲག་གྲིས། །ཨན་ལག་ཆེགཔ་ཀྱི་ཆུ་ 



| ཚང་དང ༨ 

ྦ རསྨན་དང་བརྡེབས་པས།) 

།བྲ'གེ་ཁུག་གེ 

མེར་སྡེམ་པར་བྱེད། །ཤ་བཞི'ཏྲག་གིས་ ( ཕྲིན་ 
སྲིན་གསད་ཟླ་མཚན་ 

{ད་མ་མཁྲིམ་ཤིང་ཚ་གཉི་ཇ་དང་རྦྱར།) གཙོཾད།། 
བྱ་ཕཾ འི་ཟེ་དྲག་ཤ'གསཾ་ཐྭ་བ་འཇེན། །པད་མའི་ 
རུལ་འབེབས་ཨག་ཞཱེལ་ཁྲག་གིས་སྔམ། མཚན་ 

ཕྡན་པད་རཀ་དང་པས་གད་ན་མཆོན་སྲང་། །ནད་ 
མེད་པད་རཀ་ (གྲང'པའི་ཆེས་ཀྱིས་མ་གས་ 

དགོས) གྱུ*་གཟེར་ཁྲག་བཤལ་གསོ། 
༤ ༦༽ ༠6༽ 

གསཾ་ཤའ་རྐྱེད་པར་བྱེད། །བོང་ཁྲག་གྲམ་བྲ་ཆེགས་ 
ཀྱི་ཆྱ་སེར་སེལ། །ར་ཡི་ཁྲག་གིས་རེག་དུག་ (དྲེན་ 
མེ་འཐུང་བྱེད་པ་ཡིན།) འབྲམ་ནག་ཕན། བཅོད་ 
དང་ (རྐམ་པཾ་མེང་བསྲེགས་ཡང་ན་མིན་) 

མ་ཡར་ན་བཅོད་ཁྲག་གོ་ཟེར། །གཟུགས་མོའི་ 

ཁྲག་གིས་སྨིན་མ་བྱི་བ་སྐྱེ། གནའ་བའི་ཏྲག་གིས་ 
ཆང་ནད་སྲུང་བར་བྱེད། །གླང་དམར་ཐུག་པ འི་ 
ཐཔན་ཁཱག་དག་མེ་ཡིས། །དུག་ནད་ཙ་ཡི་འབྲས་ 
གཕང་རྡེམ་པར་བྱེད། །རྟ་ཕཾ་དྲུག་ཕྲམ་ (མེག་ 

རྭ་གྲུབ་སྟེང་ཁྲ་བོ་ཐྲིག་ལེ་ཅན།) །རྐན་ཁྲག་མ་ལ 
ཕན། །སྟ་ཁྲག་རང་ལེག་ཁྲག་ཚེད་ཙ་སླཾ་སྡམ། ། 
ཐེཔ་གསུངས་པཾ། 

།གྔག་གེ་ཁྲུག་གེ' འཐྲབ་འཇིང་། ཕན་ཚན་ 
མི་མཐུན་པས་ཙིད་པ། ཚང་ 

ཟིང་། འཁུག་ལོང་། 
ཁྲག་རྒྱུན  ཐ༔་ཀྱི་བྲག་གྱ་བའི་བྱན།] 

(ཁང་ 

དྭ་ཐྲེངས་ནས་འཆི་མི་སྲིད་གསུངས།) ཅ་སྡཾམ་མ་ 

$¥" ཁྲག་པྲ 

ཁྲག་གཅོད་རལ་ཐ་ཅན་ འཁན་པ། ཇོ་ 
འཁན་པའི་གང་མིང་། 

ཁྲག་ཆགས་རཾ་ ཏ་ང་མའི་ཏྲག། 

ྲག་ཏུ་ཞེལ་བ་ ཏྲག་ཏུ་ཟག་པ། 
ཏྲག་གཏར་ ཙ་ཧབ། ཏྲག་བཏོན་པ། 
ཏྲག་འབུང་ རཀཱརཔཱ། ཧེངཀཿ །མརྲས:ཿ 

ཞེས་དང་། ཨམཡལཀྭེ། སླ 

ཆ་ང། བ་ཤ་ཀའི་གང་རམེང་དང་། ༦ང་། སྲིན་ 

པ འི་མང་རྟེ། མཁའ་འགྲ་རྐེས་ཏང་ཟེར། འྲ་ 

པད་པའེ་ཡིང་ལངང་།། 

ྲག་འབུཇ་འབྱུ།་ ཁྲག་ཐུང་སྲིན་བྲ། ཏྲག་ 
འཇིབས་པའི་ར་ ང་འྲབ་པད་ 

པེ་ཟེར་བ་དེའ། 
ཁྲག་དར་ཡ་ཀན། གཡའ་ཀྱི་མ་དང་། དྲག་ 

ཏུན་གྱི་གབ་མིང་དྭའང་། ། 
ཁྲག་དྲོན་མོ་ རྩིང་གཞི་ཕྱེགས་སུ་གནས་པའི་ 

ཕྲཾག་འཇེན་གྱི ཁྲག་གེ།། 

ཁྲག་མདོག' ཁ་དེག་དམར་པོ། 

།ཏྲབ་འདྲ་ བྲག་ཞུན་གྱི་གབ་མིང་། 

ཤིང་དམར་བགྱི་མིང་། ཁྲག་ལྡན་ གྲ༣ཿ 
ཤིང ་མངང་རམ་གཤེ ར་ཤིང་། 

ྲག་ལྡན་མ་ བད་མེད་ཟླ་མཚན་དང་ 
ལྡན་མ། 

ཁྲག་པོར་སྐེ་བ' ཤིང་ཕེགས་ལ་ལོ་མ་རྐྱེ་བ། 

སྦག་ཕྲ་ ཁྲག་གི་མདག ཅན། 
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ཁྲག་ཕྱེད་ 

དན། 

ཆུ་བ་སི་ཏའི་མེང་རྟེ། འདི་ ཁྲག་འབབ་ 
ལ་དུས་རྟག་ཏུ་ཟླ་མཚན་ལྟ་བྲའི་ 

རུལ་དམང་པ་འབབ 
་པ་ལའ། 

ཁྲག་འབྱར་བ་ ཁྲག་འབྲུང་བར་འབྱང་བ། 

ཁྲག་འབྱེད་ སྐྱ་ང་ར། 

།ྲྤབ་འབྱར་བ། ལུམ་ལ་ཁྲག་ཧྱས་པ། 

ཁྲག་མེག་མ་ སླ་གཅན་གྱི་མའི་མིང་རྟེ། ཀླ་ 

མོ་ཁྲག་མེག་མ་ཟེར་པ་དེའ།། 
།ཁཏྲག་ཚབས་ ལུམ་ལ་ཁྲག་འཁྱགས་པར་ 

བྱེད་པ་ལྟ་བུ། 

ཁྲག་འཇིན་ ཡུས་ཀྱི་ལྤགས་པ། 

ཁྲག་གསེ་བ། 

ཁྲག་རེ་ ཁྲག་གི་མསྙིགས་མ། 

ཏྤག་རྨངས་ ཁྲག་ཚ་པཾ འི་རླངང་པ། 

ཁྲག་ལས་གྱུར་ ཤ། ལུས་ཀྱི་ཤ། 

ཁྲག་ལས་འཕེལ་ 
གརལ: དུག་སྱིའེ་མིང་། 

ཁྲག་ཤ ཁག་ཤར་གྱར་པ་ཙམ་དང་། 

ཡང་ཁྲག་གྲང་བས་གར་མོར་ 
གྱརང་པར་ཟེར། 

ཱ 

ཁྲག་ཤས་ཆེ་བ་ ཁྲག་མང་ཆེ་བ། 

ཁྲག་ཤེད་ ཐག་གི་ཆུས་ཤུགས། 
ཁྲག་ཤོར་ ཁྲག་བཏན་པ། 

| ཕྱག་གམ། རཧྲ་ཧཱ་ཐེཉཀྱཧཨ
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འབྱེད་པ་དང་། ྲ དབྱེ་བཞི་ ཟོ 
ཁྲག ་བཤལ་ , ཁྲག་བཤལ་བཞི་ནད། 

ཁྲག་གས་ཐ་ : སླག ཌྩཨམྲ པ་གསེ་བ། 

ཁླང་ ྦ མཁྲང་། སྲ་བཞི་དེན་ཏེ་ 

སྐེད་པ་ཁྲང་པ། 

ཁྲད་པ། བྲད་པར་ཕྡོད་པ། བགྲད་ནས་་ 

སྡེད་པ། 
ཁྲད་པར་གནས་ བྱང་ཆུབ་ལྔན་ཤིང་གི་མིང་། 

ཏྲན་ཁྲས་རྒྱབ་མཁན” གོས་འཁུ་མཁན། 
ཁྲབ་ པདྡེཀ་པརྣ་ཧཿ ལུས་སྐྱོབས་ 

པའི་ག་ཆ་མྱིའི་མིང་། ཨ་ 

ཡུང་གི་ཁྲབ། བྱང་བའི་ཁྲབ། ཕྲིང་བལ་ཁྲབ། 
ཁྲབ་ཁྲབ། འཁྲག་འཇིང་དང་། ཨང་ང་ 

སླ་བ་ཞིག་ལའང་ཟེར། 

འཁྲུག་པ་རྱབ་མཁན་གཞུན་ཨང 
གར་དང་ཆམ་སཌ་ཁབ་མཁན། 

བླབ་ཅན' _ ག་ཐྲབ་གན་ཡོད་པའི་མི་སྣཌ། 
ཁྲབ་བྱང་གུ། ཁྲབ་ཀྱི་ལྕགས་ལ་ཟེར་ཏེ། 

བྱང་གྲུ་དགྲྭ་མེག་ཀྱང་ཟེར་ 

ཞིང་ལྕགས་ཀྱི་བྱང་བྲ་བྲ་ཁ་དབུ་ཡད་པ་དེར་ཟེར། 

ཁྲབ་མཁན་ 

= ཅི བ བོ 

ྲབ་བྱེན་ལུ་ས་ཁེབ་ ལུས་ཡོངས་རྔོགས་ལ་ 

ཁེབས་པའི་ཁྲབ་ལ་ཟེར། 

དྲབ་མ་ 
པེ་ག་པ། སྨན་ཉིག། 

དྤབ་རྨག་ ལུས་རློབས་ཀྱི་ཁྲབ་དང་།
 

མགེ་རྐྱབས་ཀྱི་རྨེག། ལྷགས་ 

_ ཟགས་ཀྱིས་བཟེས་པའི་གས་ལྟ་ཐ
ྲ། 
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༢༦༩༩ རྨ 



,.བྲམ་[བ་ 

` ཏྲབ་གསར་མ 

བྲབ་གསར་མ་ བེའུ་བྲམ་རྫན་པ ཞི་མིང་ པ 

བརྡ་གོ་དཀའ་བ་འགའ་ཞིག་ 

བཤད་པ་ཕེམ ཉིའི་མུན་སེལ་ལས། 
>×རྩ 

ཁྲབ་གསར་ 
-མ་རེ་རེ ཕུལ་བ་ལས་ཤར་གེ་རེ་རེ་ཁེགས་པ་ལ་ 

. འདེམ་པནི། སླབ་མ་བཙུན་གསརང ངེ་ཡང་པ་ན་ 

སླ བ་མ་ཤར་བའི་སླ་ངེ་ཁེབས་པ་ལ་འདེམ་ཞེས་ 

པ་དང་། ཞཱེས་གསུངས་པ།། 
.བྲམ་ ཀཔཊི། ཕྲ་མ་དང་། སྙད་ 

འདགས་པ། གཡཞོ་སྒྱའི་བྱེ་ 

བྲག་ལ་ཟེར་ཞེང་། གཡ་ཁྲམ་བཤད་པ། 

ཙཏྲཱཏྨཱཡ། རྷ་འདྲེ་བྱེ བྲག་ཁྲ་ 
༽༽ ་ ཧཱ 

སས ར་ད 

པའི་རྟགས་དང་། ཁམ་ཁའི་ཤིང་ཟེར་བ་དང་། 

ཉག་ཀྲམ ཟེར་བ་ལའང་། | 
ཁྲམ་ཁུམ་ 

ཙམ་བྱསིས་ཤེང་དེ་ནམ་ཞིབ་བུ་མ་བས་པ་ལྟ་བའི་ 

དན་དང་། ཡང་། སཾ་ཕག་ལ་པར་རྒྱབ་ནས་མེ་ལ་ 

བསྲེགས་པ་དེ་ཁྲམ་ཁུམ་བརྡངས་བསྐེལ་ཟེར་བ་ 

ལྟ་བུ་ཏེ། རྡེག་རྡེག་དྲུམ་དྲམ་བརྡང ཧེ ཧྱ་ག་ 

ཧུག་བརྡང་བ། 

ཁྲམ་ངུས་ རུན་གྱིས་ངྱམ་པ། 

བྲམ་ལྡན་ བཱ སྟག་གི་མེང་། 

དཔེང་ན་ལས་ཀ་རགས་རེ་མ། 

ཐཱ་བབ་ 

( ཁྲལ་ཏྱར་བ་ 

།ྤལ་ཁྲུག 

ཏྤམ་ནག་ བླམ་མཁན་ཏེ་གཡ་ཐབས་ 

ཅན་དང་། གཞོ་ཅན་རྫུན་པོ། མི་ངན་ཁྲམ་པ་ཁྲམ་ 
ནག་ངེ་ད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ྦ 

ཙཏུང། ཕྲ་མ་ཅན། ཁྲམ་ཕ་ ཀཔཊ། 

ཁྲམ་ནག་ཅན། ཁྲམ་སེ པ་ཅན། 

བླམ་བར་བྱེད་པའི་ཁྲམ་པ། 

ཁྲམ་པས་།ཁྲེལ་ གཡོ་ཅན་གྱི་ཡིད་ཁྲེལ་བ། 

ཁྲམ་བྱེད་ གཡ་ཅན། པཕྲ་མ་བྱེད། ལྩེ་ 

གཉིས་པ། 

ཁྲམ་བྱེད་པ། གཡོ་ཐབས་ཀྱིས་ཁན་དྲ་འཇེན། 
ི ཁྲུ ཱ པའི་དེན། 

ཁྲམ་ཤང་ ཁམ་རེས་རྐས་པའ་བླིམས་ཀྱི་ 

ཁྲམ་ཤིང་དང་། དབྱུག་པ 

ཁྲ་ཁྲ། 

ཁྲལ་ དར: ཀརཿ དྲྭབ་དང་། 

ྦ སྔུད་པ་དང་། གཡར་ཁྲལ། 

དྱ་ཁྲལ། དཔྱ་ཐད་རྣམས་ཏེ་མིང་གི་རྣམ་ཁྲངས། 

ཤོ གམ ཕགས་རྒྱལ་པའི་ཁྲལ་ལའང་།། དཔེར་ན། 

ཧློ་དྤལ། པ་ངྲལ། 

ཞིང་ཁང་བཾ གས་ལ་ཆེ་ཆུང་གི་ཞས་ 

མི་མེང་ཟགལ་ཀྱི་ཁྲལ་དང་། 

དངལ་ཕྲལ། 

བབ་ཁྲལ་ལའང་།། 

ཁཱལ་བཀལ་པ་ གཉན་ལ་ཁལ་འགེལ་བ། ྦ 

ཁཱལ་བརྫ་བཞི་དན། 

ཏལ་ཁྲ་ག ཟངས་གཏས། 



ཁྲལ་ཁྲལ་ 

ཁལ་།ཁལ་ བིངལཾ། ཚགཔ་མི་དམ་པ། 

མི་པེར་ལ་ཁཱལ་བཀལ་བ། དེ་ 

ཁྲལ་འཇལ་བ། ཏྲལ་འབྲལ་བ། དཔྱའ་འཇལ་ 

བ། ཐ་སློད་ཁླ།~ ཁམ 
སྐོར་བ་ལའང་་| | 

ཁྲལ་བརྡ། བླལ འདུས་པའི་བྱ་བའམ། 
ཧུ བཱསྔ།'བྱང་པྱ་ཐ། 

།ཁྲལ་བསྡླས་ ཁྲལ་བསྔས་ཟིན་པ། བརྔས་ 

ཚར་བཞི་འདར་ཆག། 
ཁྲལ་གསར་ རང་མེད་པའི་ཁྲལ་གསར་ 

བཀལ་ནས་རྲེ་འབངས་མེ་ 

སེང་བགས་ལ་ཕྔག་པ་བཏང་བསལྟ་བྲ། 

ཁྲི་ མྭཉ། ཨཱཔན། ཏིའུ ། སྲེའ། 
ཞེས་དང་། ཤི མྱ 

ཁྲི་གྲངས། ཁྲི་ཕྲག། སྟང་ཕྲག་བཅྲ་ལ་ཏྲི་གཅིག་ 
དང་། ཡང་ཁྲི་ཟེར།བ་ཕགས་གྲངས་ཀྱི་མའ་། 
བཞུགས་ཁྲི། གསྲེང་བྲི། 

དཔེ་ཁྲི། གཟིམ་ཁྲི། ཉཡ་ཁྲི། རྒྱུན།བྲི། ཟང་ 
བ་ཕགས་སྟེགས་ཐ་ཅན་གྱི་འདྲུག།པ་ལྟ།དྲ། 

བེང་ཁྲི། ཆཔ་ཁྲི། 

༢༤ 

འདྲའི་སླ་བསླག་པའེ་དཞ། 
ཐླས་ཐྲལཿ ; ཅདྲ་སྒན་ཆ་བ་ཆགས་ཐངཐ 

ལ་ཟེར། 

ཁྲལ་ཁྲེལ་ དེ་འདྲའི་ཟླ་དང་། དམ་དྭམ། 
ཁྲལ་འཁྲིལ་ འགན་དང་ཁྲལ་འགེལ། 

. །བྲལ་རྒྱག་པ། ཁྲལ་དྲ་འགྲོ་བ། ཁྲལ་ེད་པ། 

།བྲི་ཆེན 

ཁྲི་ཀླིང་བ། སྟེང་ངོཕ་དྲ་བ པ་ཟླེལ་བར་ 

ཐཱ ྦ བྱས་པའི་ྦིའ| ྦ 

ཁྲི་རརང་ ཁྲིའི་རང་པ། 
ཁྲི་རྐང་ཅན་ རྐུབ་རྟེགས་ལྟ་བའི་ཁྲིའི་ 

རྐང་པ། 
ཁྲི་བརྐོར་བཅུ་གསུམ་ དབྲས་དྲག། གཙང་ 

ཁྲི་དྲུག། ཨར་འབྲོག་ཁྲི་སྐེར' 
གཅིག་ཅེས་པ་དང་། ཡང་རྟད་མངའ་ངེམ་སྐོར་ 

གསུམ་དང་། བརང་དབཔ་གཙང་རང་བྱི་དང།། 

སྨད་མདོ་ཁམས་སླང་དྲུག་སྟེ་ཁྲི་སྐོང་བཅ་གསུམ་དྲ་། 
བཞེས་ཕྲོལ་ཀྱང་ཡོད། 

 ཁྲི་སྐྱགས་ མེ་རྐྱོགས། མེ་མདའ་ཆེན་པོ། 
ཁྲི་ཁ་ ཁྲིའི་ཁ་ཞམ། ཁྱིའི་ཐློག། 

ཁྲི་ཁ་ནས་དུད་ལང་ཀྱིས་མ ་མཐོང་ ཁྲི་སྟིང” 
ནས་མང་བཏུད་དེ་གཟེངས་ 

སྟེད་ཅིག་མ་བྱས་ཁྱེས་པ་སྩམ། ཁྷེས་གསུངསཔ། 

ཁྲི་རྒབ་ ཁྲི་གཤམ་པ། ཡང་ན་བུཌ་ 
བྲིའི་རྱབ་ལྟ་བུ་ལའཛ་། | 

བྲི་ཅན་སྟན་ས་ལྲེ' ཉེའི་རྒྱལ་པེ། 
ཁྲེ་ཆེན་ ཁྲི་ཆེན་བརྟན་པ་རབ་རྒྱམ། 

ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ 
ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་སྙན་གྲགས་ཟེར་བ་ཕེཌ་དགའ་ 
ཝན་ བྲི་པ།'དང་། གཞུན་ཡང་པ་རྐྱ་ཁྲི་ཆེན། སྨེན” 

གླིང་ཁྲི་ཆེན། ཁུ་བ་ཕོགས་བླ་རབས་དང་རྒྱལ་ 
རྒྱད་ཀྱི'ཁླི་ཕོགས།'འཇེན་མཁན་གྱི་ག་གནས་ལྟ་བུ། 

¢ 

༡? 



༧. ཆརཆའའའའ༅འའལམ་ཆམམའ་འའའའཐཆ4འ | ལ་འའ་ལཆས་་་་འ༧༡༧འཆའ་༧འབམའ|4འ |¦ འ༅༅༧་༧འའའམ་ ་མའའལལམ་འ་འའའའམའལཝམ་འཚའཆ༥ཆ་ཆའའམ༧༧་༅ས༡ཐརཆ ༧༅་ཆས་ ཐ་མ 

¢ ོཛརྫ་གསས་ར་ཁག་ཁཁ་འ་འང་ 

ཁྲི་སྙན།  ངི་དཌ་མིང་། ཁྲི་གཉན་ 
ཨང་ཟེར། ཡང་སྨན་པ་ཆེན་ 

 པོ་དང་གི་ཐྲར་ཅག་ཁྱི་སྲས། 
& ཨྱ ༦༨; = ཁཱ " ༩༧ ༣ ཆི ༠ རལ 

མཉན་ཡ་བརྱ་ཚ། བྲ ར་6་དྲདྲ་བརྡེ་ཆ་ 
དྭགས་ནག་པཾ་ཉིག། 

ཁྲི་སྙན་ས་ལེ་ ཁ་ཤ་ནག་བོ་འྲད་བཞི་རི་དཌ་ 
ཤིག་སྟེ། ཀླཏྣཔྟར། ཁྲི་སྩན' 
པ་ལེ་གདན་དྲྭ་བཏིང། 

ྲི་སྟན'ཆེན་པེ' མཧཱཕན། ཨུཌསཱན། ཁྲི་སྟན' 
ཆེ་བ།དང་མྲོན་པ། 

ཁྲི་རྟེང་ ཨཱཕན། གོང་ན། 

ཀི ་ཤྲོག་པ་ ཁྲི་འཇིན་བཞེན་པར་ཟེར། 

དགྲན་ལྡན་བ་བི་ཐ་རེས་ཨ་ 
ལྟ་ཐ། 

ཁྲི་གདན་ གདན་པ་ཁྲིའམ། ཏྲི་ཕད་པ། 

ཁྲི་གདུགས་ ཉི་མ། གྲུང་ཁྲི་གདྲགས་ཉི” 
མ་ཤར་བ་ན། ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁྲི་པ་ / ཕྲི་བྲགས་པ། དགའ་ལན་ 

བྲི་པ་ལྟ་བྲུ། 

ཁྲི་པ་བང་ ཁྲི 'མྤཐོ་པོ། 

བྲི་ཕྱེད་དང་གཉེས་ མད་ཛྡེ་ཉི་ཏླི་ཡའང་* 
ཁྲི་ཕྲག་ པྲ་ཐྷེད། ཨཡུཏ། གྲརས་ཁྲི་ 

ཕྲག་མང་པ་ཞྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

བཏུགས་ཁྲེ་སྟེ་ཁྲི་འཕང་མཐྲན་ 
པ་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 

ཁི་འཕང་ 
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-༢$“@ ཁྲི་རལ་པ"ཅན 

ཁྲི་མུན་ ཁྲིམས་ཕུན་དང་དོན་མཚུངས་ཏྭ རཾ 

_ བཅོན་རའམ། བཅོན་ཁང་། 
རོ གནས་ཀྱང་ཟེང་བ་དང་། འཕྲལ་ འཁར་ 

གྱི' ཁྱིམ་ ཡང 'ཟེར། 

ན་དྭ་བཅུག་པ་ བཅོན་རྭ་ལ་ བཅུག་པ། 

" བཅོན་ཁུང་། ཁྲི་ཕུན་དང་མཚུངས། 

ར་ཉེ་བ་ ཁྲི་ཕྲག་ཏུ་མ་སླེབ་ཙམ། 
ྲ ཁྲི་པ་ལས་ཟུང་དྲ་དགང་བའམ། 

ཡཔ་སྣེ ་'མེན་པ་ལྟ་བུ། ཨང་ན་ 

ཁྲིཞི་ཟུར་ཆ། 

བྲེའ་ ཀང 'རྟེན་ པྲཏིཔཱདཀ། ཏྲིའི་ཀང་པ། 

ཁྲིའི་ རྐང་ འཆོས་པ་ ཁྲི ཀང་པ་བཅཙོས་པ། 

རྐང་པ་འཆོབ་པ་ནི། ཁྲིའི་རང་ 

པ་བཅོཔ་པ། 

༢༡༡ ¿23 

༨ རྨ 

ཁྲིའུ་ ཁྲི་ཆང་བཞི་མེང་། ཁྲིའུ་ཤིང་། 
རྐུབ་ཀྱག། ཞྭབཔ་ཀྱག། 

ཏྲི་འུར་ བྱ་ཉིག་གི་མིང་། 

ཁཏི་ར་ཅན་ ཁྲི ཕྲག་ལོརས་མ་ལོངས་ 

རྙག་ཙམ། 

།ཏྲི་རལ་པ་ཅན་ ཐོད་ཀྱི་ཆེཔ་རྒྱལ་མངའ་ 

བདག་བྤེ་རལ་གྱི་མཚན། ཆེ ཕ་ 

རྒྱལ་འདིའེ་ཐོག་བཀའ་བརྟན་རྣམཔ་ཀྱི་བསྱྱང་ཕྱག 

དང་། སྐད་བཅད་གསར་པ་གནང་བ་དང་། 

འབ༨ས་རྣཡས་ཀྱི་དབྲལ་ཕྱག་ལན་གསུམ་མཉམ་ 

པང་མཛད་པ་ཕོགས་མཛད་ཇྗེས་མང་། ྦ 



ཁྲི་གླིང་བ་ 

ཁྲི་རཱིང་བ་། ཁྲི་ཡངས་པའམ་བཏན་པོ། 
དབྱིབས་ལེགས་པ་རྱ་ཆེན་པོ། 

ཁྲི་ལམ་ ཤིང་ཏནི་ལམ་ཆེན། 
ཁྲི་ལ་ལེ་ཟད་པ་ འདར་འདང་རྟེ་ཟད་པའམ་ 

ཚང་པའི་དན། 
" ལེ་བ་ འཇིགས་པ། 

ཁི་ཤིང་ ཤཱིང་ཆེན་པར་ཁྲི་ཤིང་རྐྱེས་ 
ཐོ པའི་ཤེང་རྟེ། བྲག་འཁྱད་ 

མེ་ཏོག་ལྟ་བྲ། 
ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཅན། ཆོས་རྱལ་བྲེ་ཕྲོང་ 

ཝྲེའུ་བཙན། 
ཁྲིག་ཁྲེག་ ཁྲིག་ཁྲེག་བཟླིཌ་ཕོང་། ཁྲིབ 

ཁྲིབ། ཕལ་སྐད་ལ་གཏན་ 
བདེན་མེད་པར་ཟེར། 

ཁྲིག་ཁྲེག་གཏུབ། ཅུང་ཟད་བཏུབ་པའམ། 
ྦ འདྲྱབ་པ། 

ཁྲིག་།བྲིག་ཀྱས་པ་ ལས་ཀ་ཁྲེག་ཁྲིག་བྱད་པ་ 
ན་གཏན་བདེན་བྱེད་པ་དང་། 

ཧ ལམ་པྱས་པའམ། ཅུང་ཟད་བྱས་པ། 

ཁྲགས་ ཁྲཌ་ཆགས་བཀོད་པ་ནི་དགར་ 
ཆག་ལྟ་བུ་རིམ་པར་བཀད་པ 

དང་། བསུས་པའི་དན་དང་། གྲལ་རླིགས་པ། 

ཁྲིགས་ཁྲིག་ས་ ལེགས་པར་བཀད་པའི་དན། 
ཁིགས་ཆགས་ ལེཁ། བང་མེད་བརྨིགས་པ་ 

དང་། བཏད་པ་དང་། གྲལ་རིམ་ཡ་འཇུག་པ། 

ཁྲིམས 

ཁགྐུན”དུ་དང་། 
པར་བརླིགས་པ། 

ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བརྡེབས་པ་ གྲལ་རཾམ་ལུ་གྲྭ 

_རྒྱད་དམ་རཾམ་པར་བཟླིཌ་'པ། 

ཁྲེགས་ཕེ་གང་ངང།། འབེལ། 

ཡད་ལེགཔ།པ།་དང་། ཡང་ 

ཚུལ་བཅུཾན་བྱེད་པ། ཁྲིགས་ཕེ་བྱེད་པ། 
ཁྲིད་ ཊཱགླཔཏ། ནཡཏི། །ཨབྷནི་ཏ། 

ྣ ཞེས་དང་། གྲལ་དང་། ལམ་ 

ལ་འཁྲིད་པའམ། བཀྲིས་པ་དང་། དཔེ་ཆནའི་ ྦ 

མྱེང་ཁྲིད་ཟབ་མོ་ཟེར་བ། ཁྲིད་ཐབས་ཨན་ལག་ 

དྲུག་ལྡན། རྤུང་ཁྲིད་དང"། རུང་ཁྲིད་དང་། ཞས 

ཁླིད་དང་། རྐྱར་ཁྲད་དང་། བཆ ཁྲིད་དང་། 

ཡང།བླེད་དང་། གཉན་ཡང་། མྱོང་ཁླིད་དང་། 

ཟུར་ཁྲེད་དང་། ཟབ་ཁྲེད་དང་ | ལག་ཁྲེད་ལྟའཾ།] 

ཁྲིད་ཕྲག་ སླབ་ཁྲིད་བ་པའི་ སློབ་ཕྲག། 
བྲིབ་།ཏྲེབ་ བིག་ར། གྲངས ཀི་གནས་ 

འདུས་ཏེ་ཆགས་པ་དང་། ལེཌ་ 

ཞིག་ཡའེ།། 
བྲིམས་ ཨཱཤནྡྷ ཧུ་ཡ། ཤཱསྟ། ཞནེ་ལ། 

ཞྱེས་དང་། ཤཱསཱན། ནེ་གྲཧ། 
ཚུལ། བཅས་པ། ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། གཏན" 

ཆེག། ཡུལ་ཆོས་རྣམས་ཐཟེར། དེ་ལ་བཞིཾ་སྟེ། ཧྱལ་ 

ཁྲེམས་གསེར་གྱི་གཉན་ཤིང་དང།། ཆ པ་ཁྲེམས་ 

དང་གྱི་མདུད་པ། ཡུཝ་ཌྲ ལྲེམས་ ལྕགར ཀྱི་སྔང་ པ། 

རང་ཀྲམཔ་ཕྲཤཔ་པ འཁུར་བླངས་དང་བཞྙིའ་།། 

: ༢ 

] 



སཔས་བད་ས་སས་དང་ས་ས་སས་་འང་སས་བབབ་་ང་བབབ་་སས་ ཅ་པ ་ག་་ཚམས་་ང་མསས་པ་ཀཀ་ཀྲ་་ས ༡ ཆ༧༅འའའའ༧རཆ་ ཆ༣༧ཆ༡༅་ ཆཆ:"་'༣་ ཆ་འ ་འ༧.""༡༠༅༄༅༠༩༡༧་༧:༅༢༨་་༅༢ཆལ༧༢༧་"འ ཁ3"3ཅརབབས་ཆཡཿ 

༧ 
` 

༡ 

” བློན་པཾ། ཁྲིམར་དཔེན། 
ཁྲིམས་གག་རྟེ་གོང་ 

དང་དེན་འྲད། ་ 
ཁྲིམས་ཀྱེ་ཁྲལ་ ཧྱལ་པའི་ལུགས་ཀྱི་དཔྱ་ཁྲལ། 
།ཕྲིམས་།ཁང་ ཏཁྲིམས་ཀྱི་བདེན་རྫན་དབབེ་བ་ 

དང་། ལེཌ་ཉིས་ཤན་འབྱེད་ 
ཁྲིམས་ངའི་ཁང་པ། རྨ་ལྡན་ 

ཅན། དཔུམས་ཏྲི་དྭ་བ། དྲིལ་སློགས་རྣམས་ཟེར། 

༤ རི 

ཚ་ཁལང་པངཁང་། 

' རྨིམས་འགལ་ ཁྲིམས་ཝུགས་ལས་འགལ་བ། 
ཡྨིམས་སྙིགས་པ་ ལུཌ་ཕྲེལ་བཟཾ་བར་བྱས་པ། 

བྲིམས་ལུཌ་རིམ་པར་མླིཌ'པ། 
།ྲིམས་བསྒགས་པ་ བཀའ་བཏགས་པ་སྟེ། 

ཁྲེམས་ལུགས་གཞན་ལ་ཁྱབ་ 
ཧླགས་བྱེད་པ། 

ཁྲིམས་ཇ་ ཁྲིམས་གཅོད་རྐབས་མི་མང་ 
ལ་འབས་པའི་ར་བྲ་ཆེ། 

ཁིམས་ཇའི་།ང་པ་ ཁྲིམས་ཁང་དང་། ཁྲིམས་ 
གཅད་ཡུལ་དང་། ཁྲིམས་ 

 ་ ་ཿ⁄ང 
¬ ཡ་ཟླང། 

ཁྨིམས་བཅའ་བ་ བྲེམ ཕྲེལ་བཟཾ་བའམ་ཁྲིམས་ 
ལ་བརྟེན་པ། 

༨ ཟ་མ བེ 

།མསགབགཅད་ ཉས་པ་བྲས་པར་ཆད་པ་ 

གཅད་པ། 

།ཁྲིམས་ཆགས་པ་ ལུགང་སྲེལ་ཆགས་པ། 

-49ྷཌ ཁྲིམས་གནས 

ཏྲིམས་འཆའ་པ་ ཁྲིམས་བཅོ་བ་ལ་བརྟེན་པན། 

1 _ རག་ལས་པ་དང་། ཆད་པ། 

གཅད་ངའི་དོན། གསར་དུ་བཏག་པའམ། 

བཟར་པ། 

ཁིམས་འཇགས་ ཁླིམས་ཀྱིདེན་བརྙིན་ཕྱེད་པ། 
རྒྱལ་པའི ཁྲིམས་འཁྲུགས་པ་”་ 

གས་ཆིང་བླསླིགས་ཕྱིད་པའི་དནམ། ཨང་ 

རྒྱལ་པའི"ཏྲེ་མས་ཕྲོལ་འཇགས་མཚམས་ཇམ། 

ཁྲིམས་འཇགས་པ་ རྒྱལ་ཕྲིད་ཆགས་པ་དང་། 

ལུགས་ཕྲེལ་ཆགས་པ། 

ཏྤིམས་འཇུག་ བྷརཏྟ། ཏཀྤེམས་ཀྱི་ལམ་ལ་ 

འངག་པ། 
° ` ༥༨ ། 

ཏྤྦྲམས་མཐུན་ །ྤམས་ལུགས་དང་མདུན་པ། 
ཁྲིམས་དེ་པ་ ཁྲིམང་དྲལ དཀད་པའི་ཡིག་ 

ཆའི་དེན། ྣ 

ཁྲིམས་དེབ་ཨང་གྲངས་ ཁྲིམས་དེབ་ཁག་ ས་སའ་མང་བངས། 

ཁྲིམས་དོན་བཞིན་ ཏྲེམས་ཀྱི་དན་ངཉིན་ 
ཕྱོད་པ། 

ཁྲིམས་དྲལ་ ཆོས་ཁྲེམམ་དང་རྱལ་པ འི་ 

ཁྲེམས་ཉེག་པའི་མིང་། 

ཁཱིམས་ལྡན་ ཚྭྲལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ། 
ཁྲིམས་གནས་ ཁིམས་བརིན་གནམ་པ་ཏྟེ། 

འཕགས་རིཌ་དང་སྐྱེས་མཆག་དང་། དགེ་མྨཾང་། 



ཁྲིམས་སྦྱོར 

རྨིམས་སྦྱེར་ མི་བྱམ་ཉེ་ཕ་ཅན་དང་ནག་ 

ཅན་ནམས་བྲིམཕ་ལ་རསྐྱལ་བ། 

།ཁྲིམས་མུན་ ཁྲ་མཔ་རྭ་སྟེ་བཅོན།ཁང་། 

ཁྲམས་གཅང་ འདུལ་ཁྲེམས་རྣམ་པར་ 

གབ པབ 

ཁྲིམས་བཙཅུན་ ཁྲིམས་ལྡན་བཙན་པ། 

ཁྲིམས་རྩོད་པ་ ཁྲིམས་པར་ཏྲིམས་གཅཾད་ 

སྐབས་བདེན་རྫན་མཐའ་ 

བསེལ་བྱེད་པའི་དོགས་དན་པ་ལའ།། 

ཁྦིམས་ར་ ཁྲིམས་ཁང་ངམ་། ཁྲི་མམ་ 

` གཅད་མའི་དྭ་བ། 
ཁྲིམས་ལ་གནས་པ

་ འཇབགས་ཡིགས་གངོ།
 

རྐྱེས་བྲ་མཆོག་དང་དགེ་སྲོང་།: 
ཧལ་པེའི་བཅས་པ་དང་།

 

ལུགས་གཉིཕ་ཀྱི'་བཀའ་ཏླེམས
། 

ཁྲིམས ་ལུགས། 

ཁྲིམ ས་ས་ བཀའ་ཁྲིམས་གཅེད་པའི་ཕ
་ཆ། 

ཁྤིམས་སྲལ་ ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་བྲིམས་ཕྲོལ། 

ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་རེ་མ་རྟམས
་ 

དཟོས་པའི་དོན། ་ 
ཁྲིལ་ 

འཁྲལ། ཏང་ལག་ལ་རྦལ་ 

འཁྲིལ་བ་དང་། སླ་ལ་ན་ 

བཟན་འཁྲིལ་བ། ་ 
༩ ཁྲིས་འཇཛེགས་པ། འཛུཌ་པ། 
ྲིས་ བཅག བཅིང

ས་ ཕྲད་ རམ་ལྟ་བུ' དཀི་
 

གཅིག་བྱས་ཏེ་མགོར་བཅིངས
་པ། 

༣༦༧༤ 
`༄ 

གོས་པ ནོབ ་མསཊ་ཅེ་ྒ 
ཀྱི་དེན་དང་། གཉུག་མང་ 

ཆགས་པའི་ླིམས་དན། 

ཁཱཿ ལེ ཤྭ པདཱཱཔཱ། ཤམཿ་ 
༄ ཟི2 ` 

ཁཱ ་མ། པར 'མཔ་འཇལ་ 
ཐཾ 

ཚད་དེ། མཛོད་ལས་ཕར་མ་ཉི་ ཤུ་ཅ་བཞ
ི'ཡ་ ཆི 

གང་། ཞེས་གངུངས་ཤིང་ | དེ་ལ་རཏང ་ཁཱ་དང་ 

སྐམ་ཁུ་གཉི་པ་མཆིས་པ། | 

ཁུ་གང་ མར་མོ་ཉི་ཤ་ཅ་བའིནི་ཚད། 

ཏྱུ ' གག ཨེས བ མེནྡ་ཤིང་ཁྲེ་ 

ཆག་པ་ཉིག་ལའ། 

ཐུད ཁུ་གཉིས་ཕམ་ཡང་ན་འདམ 

ངཱ འཁུང་བ། ལུམ་གོས་ཕེགས་ 

རྨ ཆུང་ཁྲུ་བ་དང་། ཨང་ལེ་བ་ 

ཁྲུ་ཉིང་ན་བ་ལྟ་བྲ། 

ཁུ་ཚད་ ཁུ་འཇལ་བ། 

བུ་གཟར་ ཁྲེ་དང '་གཟང་རྨྱག། 

ཐུ་སྨག་ ÷ ཁླ་རྨོག' ཁུ'སློག་པ། 

པ་ཉྭང་མ་བ། 

ཁུ་སློག་ཏུ་བཅུག་པ་ ཉིང་མོད་དྲ་བཅག་པ། ” 

ཏུང་ བཛཇ' ཞུ་མ་ནི་ཆང། བྲུག་
མཁུན། 

ཆོ 



༈ི 

༣ 
: 

ནག་པཾ་ཅན་དེཞེ། །སྨན་གཞུང་ཡསྲ། 

ཁཱང་ཁྲང 

ཐུང་ཁུང་ ཀླ3: ཀྲང་། ཀླྩྫ། མགྲིན་ 
པ་ངབ་རིང་། མིག་སྨན་ 

མཇུག་མ་ནམས་ཟེར། ཆེ་རིང་དྲག་བསྐར་གྱི་ནང་ 
ཚན་དུ་ཡད་པའི་བ་མགྲིན་པ་རིང་ ཞིང་མཇུག་མ་ 

ཁྱུང་ཁུང་ 
རས་ཕམ་ཤུ་འགཌ་སཕེལ། །ཞྱེས་གསུངམོ།། 

།ྲང་ཁྲང་འཇམས་ ཀླཆདརཊཿ དབང་ཕྱག 
ཅུ ལོ ཆེན་པ འི་བུ་ཆུང་བ་གཞུན” 

ཧུ་གདོང་དྲྭག་གི་མིང་རྟེ། -སྟ་མ་ཨིན་ཁྲུབ་ཁུང་། 
བསད་པས་པ།། ཞེས་གསུངས་པ།། ྦ 
ཁཱང་ཏྲང་རྫོགས་ བྱ་ཁྱུང་ཁུང་རུརྐ་ཐ། 
།ྲང་མ་ ཆང་མ་ལ་ཟེང། 

ཁྲེང་ཁུ་མ། ཆམ་འདྲེན་པའི་བ་མོ། 
ཁཾང་ར་། ཆང་ཁྭ་ཏེ། ཆང་ཕྱོན་ཁང་ 

པ་དང་། མཾས་ཁྱེད་ཁྱིམ་ 

མགས་ཟེར། 

།ང་རེན་ ཆའ་རིན། 

ཁྲོང་ས་ ཆར་ལམ། 

ཁཾད་ཁུ་ ལུས་གོས་ཉི་དྲི་མ་ཕཾགས་ 

ཤོ གྲས་པའི་ཆྲ་མིགས། 
།ཁྲད་པ་ དྩོ ཡིཊ། ལུས་ཁུས་པ། 

ཁྲད་མ་ ཁབས་ཀྱི་ཆ། 
=¬ ༤༽ ༡༩ ༤༨ 

ཁུན་ན་ ཅངཧ། པངམཱཊ། ཨཱ་ཡམཿ༔ 

བྱཀས་བམ་སྲིད་ཅེས།པའི་ 

གཉུལ་ཚད་དེ། དཕེར་ན། ཁུན་ཕང་སྙིད་དང་། 

ཁཱམས་ཟླ 

ཁུན་རིང་པོ་ཟེ་ན་ཐ་ལྟ་ཟྲ། 
ཁུན་ཐག་ཆོད་པ་ ཙད་རག་ཐག་ཆད་པར་ཟེར། 
ཁྲན་རཇ ནྲ གྲ ཨྐིཏྲཐ་དང་ ག་རི ནཿ རིང་བ། མྲཆར་རྲིང་ལྟ'བྲ། 

ཁུམ་ཁུམ་ ཐསྭ་བས་ཐེད་པ་དང་། ` །གཉཤན་ཤིང་གི་བཛུང་བ་ལེ། 
ཁུམ་ཁུམ་བརྡུང་ཐ་ཟེང་བ་ལྟ་བྱ། 

ཁམས་ བྷན ཐད། རུ་སྐར་ཉེར་ 
_ བརྒྱད ཀྱི་ནང་ཚན། ཉེར་བཅྱུ” 

པ་ཁུམས་པྟོད་དང་ཉེར'ལྫ་ཐ་ཁུམ་སྨད་ཀྱི་མིང་། 
།བྲམས་རྟོད་ པྱུ་རབྭདཔད། ཐཱེས་དྲང་། ཐ་ 
ངི མཆུ། རིའི་ཉ་མོ། གནས་ 

མ་ཉམས་ཟེར། རྒྱ་སྐང་ཉེཆ་བརྒྱད་ཀྱི་ཉེར་བ@ྩེ་ 
པའི་མིང་ང་།། 

ཁུམས་རྨད་ ཨུཏྟངྷཔཱད'། ཅས་གང་། 

'སུཏཱྦྷཱདྲདཱདཿ ཟེའ་དང་།༔ 
སྦམ།ཞཆིང་ཟེར། 

ཁུམས་ཞླ་ སླཏྣཔད། ཌྡྲཿ ཞུས་དང་༔། 

པི་ཏསླག། པཱུདླབྷདྤ། ཟླ་ཐ་ 

བརྒྱད་ཁ་རྟེ། ཞེགས་ཕྱར་སྐད་དྲ། བྷཱདྲདཱད། ཏ 
བདན་ཆགས་ཝར་བ་མའི་ཁྱིམ་དྲྭ་བྱོད་པ། གདན 

བཅཉིའི་རྒྱད་ནས་ཐིཧྲིཀ་ཉེས་པ་སྟེ་ཞབྲུགས་པར་ 

འཐོད པ། མླད་ཅི་ནཞི་སྐད་དྲྭ། རྫི་ཡོལ། ཧོར 
གྱེ་སྐད་དྲུ། པཱ་ཡལ། དུས་ཁོང་དང་ཧོང་ཀྱིསྟན་ 

ཟླ་འབྲེང་ཝེ། སྐར་ཚིས་ཁཞི་ཏེན་ཟླ་འབྲེང་ཐོ༔ 



བཟང་དང་ 

ཁུང་ཁུ 
ཞྱབང་ཅིས་པའི་དགུན་ར་ཕག་གི་ཟླ་བ། ཉེན་ 
འབྲེལ་ལེན་པའམ་ཕྲིད་པ། མངན་ངྫྫད་དུ་སྦིན 

བྱ་མཆུ། ན་ར་ལྡན། ཁྱ་མཆག། 

བ་ལང་ཏང་བཟང་། བའི་ཟ་བ་སཌ་ཏེ། འདིའི་ 

_ ཚོས་བྱྲཅ་དྲག་ཞས་འཆེམས་ཕེགས་འདུལ་འཇིན་ 

ཁ་ཅིག་གིས་ལེ་འགར་བཙིའ།། 

།ར་ཁུ་ ཁུས་ཆུ'ཱེཔ་སྟང་། 

ཏུལ་ ཝུང་བ་སྟེ། ཁྲུལ་གཏཾང་བ། 
མཆི་མ་ཁུལ་ཞེས"་དང 1 

ཁྲུལ་ལྟ་བུ་ལའང 
དྲལ་པ་ དགའ་ཉམས་ཅན་དང་། མྙིད 

པ་དང་། འཁྲིག་འདད་མཁན་ 
ལ་ཟེར། 

ྱལ་མ་ ཁུ་བ་ཁུལ་མ། ཁུལ་ཚག་ཏེ་ 
༄ ཇ་བང་དང་འབྲས་

ཁུ་བོགས་ 

ཚགས་བྱེད། 

ཁྲས་ བཁལ། དྷིེ། དྲི་མ་བཀྲས་ 

པའམ་འཐྲ་བའི་སླལ་ཆེག། 

ཁྲས་ཀྱེ་བརྟལ་ཞུགས་ཅན་ དྲང་ཕྲོང་རྟེ། ཀུན་ 

ཛོ དཐ་དྲང་ དགན་ཟཐ་ 

ཅན་དང་། ངག་བརྲམས་པ། དགེ་བར་སློང་བ། ྦ 

' ཌཾན་མོངས་ཐུལ། དབང་པ་ཐུལ། རྨ་བ་བཅད། 

གཙང་བར་གནས། ཚངས་པར་ཕྱོད་པ། རེག་ 

བྱེད 'ཀློག་པ'རྣམས་ ཟེར། ཁུས་བྱས་གས་གཙང་ 

བྱན་ ཏེ ཟང ་གསུམ་ཟཾས མཿ ་པཌ་ ཀྱི་ཕྱོ
ད་པ །ཅནཾ་ ་ 

ཏྲེས་ཁང་ 

ཁྲས་པ་ 
༤ 

ཁཱས་ ཀྱི་ཚ རྟ་ཀྲྭ་ཤ། 

ཏྲུས་ ཀེ་རྫིང་ ཁུས་རྒྱབ་མའི་ཛྫིང་བྲ། 

ཁྱས '་ཧབ་ཕའ་ཁང་པའམ་ 

བྲོ་ཁང་གི་མིང་། 

ཁྲས་།ང་བཙེགས་པ། ཁྲུས་ཁང་རྱབ་པ། 
༄ 

མག སཾ 

ཆོ གས་ཁུས་མཁན་དང་། ཉི་མི་ 
ལ་ཟེར། ྣ 

ྲས་ཁུ་ ཁུབ་རྒྱབ་རྒྱའི་ ཆུ། 

ཁྲེས་ཆལ་ སྣཱཊཱཾ་ཡ། དག་རྫས་ཏེ། ཨི་ཙི།: 

ཁྲེས་འཆལ་ དག་བྱེད་ཕེགཔ་མེང་གི་རྣམ་ 

` གྲངས་པོ། ཨི་ཙི་ྟེ། ལྡག” 
འཆལ། ཁྲུམ་ཙི། 

ཏྤས་ཆུ་ དག་བྱེད་ཀྱི་བུམ་ཆུ་ལྟ་བྲ། 

ཁྲེས་དར་ བུམ་དར། པེ་ཕེང་ཁྲུས་བཏཌ་ 

ཁྲས་སྡེར་ ཉ་ལ་ཁྲཱས་ཆབ་གསལ་པའི་ 

སྡེར་མ། ཁུས་གཉུང་། 
ཁྲས་པ་ མཏཔེཀ། པརྤི། ཏམ། ཐྷུབ། 

ཡུས་གོས་པེཌ་ཁཱས་བྱ། འཁུད་་ 
བྱེད། ཁུས་པ། 

།ཏྲས་བྱུུམ་ གམཆཉཝུ། བླ་མའི་ཁུས་བྲམ།, 

ཁཱས་ བྱས་ སཱུ | ཁུས་ ཟིན་པ། 

ཁྲེས་ བྱས་ནས་ སྣདམིཧཏཿ ཁུས་ཟིན་ནས། 

།ཏྲས་ བྱེད་ མཱཿ སེཙན། ཁུས་བྱེད་པཾ།: 

(ཡེ 



བི ྒ = 
ཁྲས་བྱེད་བ (9 ཁྲམ་སྒཉང 

ྤུས་བྱེད་པ' སྣུན། བྱེད་ལས། ཡུས་འཁུད་པ། ྦ ཞཐཾ་ཧིཿཿཧྲ་པཱཿཱ་ཧཱཿརྨཱ་ཤྱེ་ཚད་རས་ཧསཧཱ% 

ཁཱས་མ་ཁུད་མ། འབབས་ཕགས་ཆར་ཁུ་བའཞི་ ཧཱ་ནག་སྐད་དྲ་ཀྲ་ཙི་ཟེར་རེ། །ེས་དང་། ཨང་། 
ྦ རར བཤ བར ཁྲི་དང་འདྲ་བ་ལ་སྩེ་མ་ཆུང་ཞིང་མེར་རྐྱ་ངང་ 

ཁས་གཞེང་ ཕེཙན། པྭཊ། ཡུས་གོས་ དརྦ་ཐྭཱགཱ་ར དྲ་སླས་ཡིཧ །རོ་ང་། ཐིའུ 
ཁུ་མའི་གཞོང་པ། འཁྲུ་གཙོད་དུག་སེལ་རེག་ན་བསེལ། ཞེས་དང | 

ྦ ཁྲས་ཡས་ བེིསྨར། ཐངས ཀྱི་རམ་གྲངས་ ཁྲི་གད་འཁུ་བ་གཙད་ཅིང་དུག་སེལ་བྱེད། །ཅེས་ 
ཡི ལེ - གསུངས་པཾ།། 

ཁུས་རས་ སཱནྭཊཀ། གདང་ཕགས་ཕྱིས། ཁྲེ་དེ་ ཇ་མོ འི་གརྡ་ཤྲཾས་བེབ་གི་ 
པའི་རས་ཏེ། ཕག་སྐད་དྲ་ཨཱ་ ྱད་ཟྲེན། ཝྨོར་ཐལ་བའར་ ལུས་བཀྲིས་ཁྲུས་རས། ྦ ཁྲེ་རྩེ 3ཐུགཿདྲང་ཡུང་ཆད་འཇ་ལའ་ 

ཁྲས་གཤེར་ བཤལ་སྨན་ཞིག་དང་། ཁྲ ཀཾ བེི་ཨོ་ཆས། 
བར ར་སྤང་བ། ྦ ཁྲི ཁྲ་བཾ། ྒ 

༼' ཁྲས་གསལ་གྱི་རྫས་ ཛཏི། གུར་གྲམ། ཙརྣན།  ཁྲེའུ་ཆེ" རྟན་ཐྲག་མ་ཁ་དག་ཅན། ལྟེབ 

འམ ཀྲ་ར་ཊཱཱསྦ་ཧེཾ་ཐེས་ཀླངྡ་ཐ ྒ _ ལྩོག་ལནང་།། ཕར་ཚུར་འཁྱེར 
མའི་དགོངས་པའ།། ྦ ྦ བདེ་བའེ་ལྕོག་ཅེ། 

ཁུས་གསེལ་བ་, ཁྲས་བྱེད་པ་རྟེ ཧ་སེ་རྐསྙབྷ་ ྦ ཁྲེའུར་སྨད་པ་ ཁྭ་པོར་བྱས་པའི་དེན། 

ཏྨཏྷས་ཐཝ་ཏྲས་གྲང་མ་བྲ། _ སམྤི་ཤེང་ གུན། 
ཏྲེ་ པྲི་ཡངཿ འབྲུ་ཞིག་རྟེ། མན་ ཁྲེགས་ ཨཡོགཿ མགཾ་མཁྲེགས་དང་ 

གྱ འཆདན ཚོས་དང དན་འྲདྲ་བ། 
རེ ཐུར ཙལུ་བླའི་ཧླ། ཕིད ཁྲེགས་པ་ མའེགས་པ། པ་མཁྲེགས་པོ་ 

£ མ་ཆ་བ། བྤ་ན་བམབ་བྲན་ཐན ཐྲ་ཧ5་ཐ་ དང་ཤིང་མྤེགས་པ་ལྟ་བྲ། ཁབ 
བྱེད། །རཕ་པ་ཅག་ཕུས་གས་ཉམས་བུ5 ཐུང ཇན ཏྲེན་ འཁྲེན་པའམ་འདྲེ་བ་སྟེ"ཞེན'་ 
ཆེས་གསུངས་པ་དེའ།། པ ཆགཔ། ལོ 

` _ བླེ་རོད་ ཉག་དག་ཅ་ཉག་ཙམ་བྱིས་སྨིན །ཁྲེམ་གཉེར་ ཆུ་གཉེར། ྣ བྲེ སེ ིངརྩ་ཨབི་ཞི་ཇ་མཉ་བ་ 



འཐ 

བྱསྟལ། ཀྭཕཿ: འགྲེམས་དང་ 

ཉིང་ལ་ཆུ་སེཌ་ཁྲེམས་པ་དང་། 
ཁྲེམས་ 

ཆུ་སིམ་པའམ། བཀྲམ་པའེ་སླལ།ཆིག། བཅལ་དྲ་ 

བཀམ་པ། ༡ འགྲེམས་པར་བྱས་པ་ལ་ཟེར། 

བཀྲམ་པའི་བརླུལ་ཆེག་སྟེ་ཉེ་ཇ 
ཁ་དང་ལྔམ།རར་ཆུ་ཁྲེམས་པ་ 

ཁྲེམས་པ་ 

4@$ 

དང་། པང་ཁབག་ཁྲེམས་ཀྱི་ལུང་རིན་ཆེན་འད་ ` 
འྤབ་བ་ཟེར་པ་ལྟ་བྲ། 

ཁྲིེལ་ ཧི༩། པཱལཾ། སྨད་པའམ། 
གཞུན།རྒྱཿམཚན་དུ་བྱས་ནས་ 

རང་ངོ་ཚ་བ། ཐུགས་ཁྲེལ་པ། རྐྱན་མབྲོང་བསྲ 

ཁྲིལ་བ་ལྟ་བྲ། 

ཁྲེལ་གད་ གཞན་གྱི་བེད་ཚུལ་ལ་སྨད་ཞས་ 
ྦ ཡིད་མ་ངངས་པས་དགད་པ། 
ཁྲེལ་ཅན་ ང་ཚ་ཅན། བག་ཡོད་པ། 
ཁྲེལ་ལྟེས ང་ཚ་བའི་གདོང་ཕ་ཅན། 
ཁྲེལ་གདེང་ ངོ་ཚ་ནས་གདང་བསྱྱར་བ། 
ཁྲེལ་འདོད་ཅན། གཉན་ལ་ཁྲེལ་མཁན། 
ཁྲེལ་ལྡན་ _ང་ཚ་ཤེས་པ། བག་དང་ 

ྦ ཝན་པ། ྦ 
ཁྲེལ་པ ང་ཚ་ལྡན་པཾ། 

ཁྲེལ་བ་ ཊེན་ལག་གམ་གཞན་རྒྱ་མཚན'་ 
དྭ་བྱས་ནཕ་ང་ཚ་བ། 

ཁྲེལ་བོར་བ། ངོ་ཚ་མེད།པ། 
ཁྲེལ་བྱེད་ བེིལཊཿ ངོཚ་བྱེད་པ། 

ཅཅ - ༡ ༧༣ 

ཁྲེས་པོ 

ཁྲེལ་མེད་པ་ ཨནཔདཾསཾ། ཨནཔབཧ་པ། 
ང་ཚ།'མེད་པ། 

ཁྲེལ་མེད་བར་ ངོ" མེད་པར་བཞག་པ། 

ཁྲེལ་གཞུང་ གཞན་རྒྱ་མཚན་དྲ་བསམ་ནས་ 
ཉེས་ཕྱོད་ལ་འཇེམས་ཤིང་ངོ” 

ཚ་བའི་དན། ྦ 
ཁྲེལ་ཡད་ ཨཔཏཔ། ང་ཚ་ཅན། ཁྲེལ 

ཡོད་པ། དགེ་བ་བཅ་གཅིག 
ཅེས་པའི་ནང་ཚང།་ཕེམས་འབྱང་གི་མིང་། 

ཁྲེལ་ཡད་པ་ བག་དང་ཝྡན་པའམ་ང་ཚ་ 
ཡད་པ། 

ཁྲེས་ ཁཱར་བ། ཁུར་འདྲེན་པ། 
ྦ རྒྱབ་ཀྱི་བྲེག་པ། ཁུར་ཅ། 

བེས་པཾ། ཟན་པ་མི་བེས་གཅིག་དང་། ཤིང་ཁྲེབ་ 
པཾ་ལྔ་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། དོ་པཾ། ྦ 
བྲཾས་ཀས་ཀབོར་བ། རྐབམ།་འགར་ལིངས་ཀྱིས། 

ྒ བང་བ་ལ་ཟེར། ྦ 

ཁྲེས།ཁྲེས་ མེ་གཅིག་ཁྲེས་ཁྲེས་ན་བ་ 
གཟིགས་ནས་སྨན་པ་ལ་ཅིས་་ 

ཕན་དྲིས་པས། ཉེེས་པ་ནེ། ན་ཚས་རབ་བཏུ་” 
གདུངས་པར་ཟེ རྭ 
¬ ༧ རྨ ༨ 
ཁྲས་པ་ གོ བམ་ཕའམ། རྩ་དང་ 

ཤིང་གྭི།ཁུར་པ་དང་། ཆུན” 

པ་དང་། ཆུ་བ་རྩི་པཾ། དོ་པཾ། 



ཁྲེ་བོ་སྒྲེས་གསོལ་ཅིག 

ང་ རྫ ༨ རྫ 

ཁྲེས་པ་སེས་གསལ་ཅག་ ཁྲེབ་པཾ་ཁུང་ལ་ 

རྒྱག་ཅིག་ཅེས་པའམ་ཁུང་པོ་ 

ཁུང་ ་ ་མྱོགས་པ་པོང་ཞིག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲའི་དན། 

ཁྲེས་པོར་དྲོགས་ཤིག་ ཁུང་པོ་མཉམ་དུ་ 
དགས་ཤེག་ཅས་པར་ཟེར། 
ཏྲེས་པར་ བཟ པ། ཁུར་བའི་དན། ད་པོ་ 

ཁྱེང་བ། 

ཀློ 

སྒྱད། ལྕགས་ཁྲ་སྟེ་ཆོཌ་ཁ་ 

དང་ཟངས་བློ། ཁྲོ་ནག་དང་། ཨང་། བློ་ཁྲེ་ཅན། 
སྤོ་བྲུང་བ། ཁང་ཁྲེ་ཟ་བའི་ཁྲེ་ལའང་།། 

ཁྲོ་རྒན་ ཁྲ འི་ཁུག་ཏིལ། 

ཁྲོ་ཧླལ་ ཤྭ་བཱ་བ་མྱིའི་མཚན། 
ོ་རམས་ ཁྲ པས་འཇིགས་ཚུལ་སྟན་པ་ 

༢༨ ༧༨ 

སྟེ་ཁྲ་ཏིང་རམས་པའ་ལྟ་ སྟང་ 

ཅན། བརྣབས་ཞེན་ པའི་དན། 

།ྫོ་ལྕགས་ འཁང་ལྕགས། ལྕྷགས་དང་ 
ཟངལ་མཉམ་དྲྭ་ཞུ་བླུགས་བྱས 

བའི་རྒྱ་ཞྩིཾག། 
འོ'ཆུ ཁྲེ་ནག་བཞུར་པའི་ཆྲ་བརྐེལ་ 

མ་ལྟ་བྲ་ཉུག་ཡིན་པྱམ། 

ཁོ་ཆུ་སྡོམ་པ། ཛཱ་ཆ་བཞར་བ་གཅིག་ཏྲ་ 
འདྲས་ཕ། 

ཁྲོ་ཆུ་ཝ་བོང་འདྲ་བ་ ཤིང་རྟ་ཕ་བོར་ཏ་ཐ། 

༤༤༡༡༧༨༦ཟ༡༩ཊ་ལ། 

ལ་འཇོམས་པ། གང་ཉིབ་བླསླིམལ་ཏེ་ ཁྲོ འཇམས་ 

ཀཔ། པརཀཾ། འཁར་བ། སྣོད་ 

༢༩༡ ཁྲེ་ནག 

པ། །དེ་ནི་འདི་དང་གཞན་དྲ་བདེ། །ཁེས་བ” 
དེའཾ། །ོ་ཁྭའམ་ཆིག་ཟ་མེད་པ། 
།བློ་ཉམཔ། དཔའ་བའི་ཉམས་ཏེ། རྔམས་ 

` བརྗིད། རྔམ་འཇི གཔ་ལ་བ༔ 

ཁོ་གཉེར་ བཀཌིཿ བཱཀཀྲཊི། ཤུ་དག་གི 

མིང་དང་། དཔལ་བར་ཁྲ་བཞི་ 
. གཉེར་མ་བསྔས་པ་སྟེ། ཆུང་ལང་ནས་གདོང་ ནག” 

པ་བསྟན་པ་ལནའ།། 

།ཁྲོ་གཉེར་ཅན་ ཌཱཀུཊིཿ ཧ་ཁཱ་བཾ་དང་། ཁླས་ 
པས་བཞུན་རས་བརྔས་པཞི་ 

མེང་དང་། སྨིན་བསྔས་ཅན།” 

ཆཚིང། 

།ཁྲཾ་བཉེར་ཅན་མ་ བལ་བཟའ་དང་། ཧ་མོ་ཞི་གོ། 

།འྲོ་གཉེར་བཏབ་པ་ ཕང་བ་བཏབ་དང་། ཟེར་ 

བུ་བཏབ་པ། 

།ཁྲོ་གཉེར་བསྔས་པ་ དག་པ འི་གཉེར་མ་ 

` བདཛྫས་པའམ་འབར་བ། 
།ཁྲོ་གཉེར་མེད་པ་ ཨཕགཏྷཱ་ཀཱཊི། ཞི་བའི” 

བཱ གདོང་པ་ཅན། 

ཁྲོ གཉེར་གྲཟེ བརྗིད་ ཝལན་པ།་ ཤུ་དག། སྨན་རྩ། 

།ཁློ་གཏུམ་གཏུམ་མོ་ བུད་མེད་ཁློ་མོ་དང་ 
དག་རུང་། 

།ོ་གཏུམ་པ་ ཁྲ་ཉིངངང་པའི་དན། 
།ཏྲོ་ཝན་ དཔའ་བོ། 

ཁྲོ་ནག་ ཉྱགས་ཁྲོ་ཉག་པོ། 



ཁྲོ་པ 

ཤོ་པ་ ཁྲེས་པའམ། ཁོང།འྲ་བྱེད་པ། 

ཁོ་བ་ ཀོས: ཨཱཿ ཀྲོཔི། ཨངཀཱ། 
ཁང་ཁྲེ་ཟ་བ། ོ 

།ྲོ་བ་ཅན་;, ཁོང་ཁླ་དང་ཝྡན་པ། 

།ཁ'་བ་མ་ ཀླངྷཱ། ར ཚོག ཟ་མ། 

ནུ ད་པ་ ཁྲ་བའ་དུག་གི་སྣན་མཆོག་ཏུ་ 
བཟོད་པ། ཞྭེས' དང་། ཁྲ 

བ་བཟོད་པས་ངེས་བཅོམ་པ། །སླར་ཨང་རྐྱེ་བར་ 

མེ་ འབགྱང་ རོ། །ཤཱེས་ པཾ།། 

ཏྲོ་བོ' རཁ༩། ཀླབྷིཿ མ མྭཱཾ། ཏི ཤི 

ཐེ་རྲྲ། དྲག་པ ཏྲི་ཚུལ་ ཙོན 

གྱི་རྟ། ཁྲ་བཾ་རྟ་མགྲིན་དང་།. ཁྲཾ་བཾ་གཤིན་རྔའི་ 

གཤེད་ཕོགས་ཏེ། དཔལ་ཆེན་ཏྲག་འཐུང་ཧེ་ང་གཿ 

ཁཾ '་རྒྱལ་ཏྲ་པྲ་སྱི་ཡི་མཚན། །ཞེཔ་གསུངས་པ་དེ་ 

དང་། ཨང་། ལོ་ཤན་དྲྭག་ཅུའི'ཝ་བཅུ་ང་དགུ 

པ་ཤིང་མ་གླང་ལོའི་མེང་དྲནང་འཇུག་སྟེ། རྒྱ" 
གར་སྐད་དྲུ། ཀླདྷན། རྒྱ་ནག་སྐད་དུ། ཨིེཆེའུ་ 

ཟེར། ཐཱ་ཁྲ་བོ་ལདང་ངོ། ༤ 

ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ ཁ་བ་ཏ་མྲིན་དང་། ཁྲོ་བ 
སྟབས་ ་པཾ་ཆེ་ དང་། ཁྲ 'པོ་ 

བདད་ཚི་འའིལ་བ་དང་། ཁྲཾ་བཾ་འད་དྲ་ཧུལ་དང་། 
ཁྲོ་བོ་དྡ་རྗེ་ཕ་འོག་དང་། ¡ ཁྲོ་བོ་དངུག་རྫོན་ཅན་ 

༢༤༧ ༄༅ ༤༨ 

དང་། ཁེ་ཐོ་སི་ཟྭ་ར་བ་ ཧར བྱ་ཐོ་སྙེཝ85ཌཱ། 
༠༧ 

4©⁄ 

བྲཾ་བ་གཙུག་ཏར་འཕོར་བསྒྱང་དང་། ཁྲོ་བཾ་གཉན] 
གྱིས་མི་ཐུབ་པ། ཁྲེ་བཾ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཡ་ཕཌ་ 

༤ ༢ ༧ 

ཁྲོ་ལོ་ལོ་གྲགས 

པ་ནི་ཨི་དམ་ཆོས་སུང་ནམས་ཀྱི་མཚན་ཞེ། ། 

ཁོ་བོར་བཛས་ ཁྲ་བ་མ་ཡིན་པ་བྲ་བཾ་ཡིན་ 
པརང་བརྗས་པ། 

ཁོ་མི་ཐུང་ ཁང་ཁྲོ་བེད་མི་དགོས། 
ཁོ་བྱེད་ ཀུར རཁ༩། ཙཊ། ཁང་ 

ཁྲེ་བྱེད་པ། 

།ཁྲོ་བྲེད་མ་། ཀརསཧྭ། ཀྲདྷཊཱ། བྲད་མེད་ 
ཁྲྭ་གཏུམ་ཅན་གྱི་མིང་། 

།ཁྲོ་མེག་ ཁྲ་བཞི་མིག་གི་ནམ་འགྱང་ 
དང་། མག་བལྟ་རྟངས་ཏེ། 

སྔང་མིག། ཡང་ན་མིག་བྲགད་ནས་ལྟ་བ། 

ཁྲོ་མ་ ལཾ་ཧན་དྲུག་ཅུའི་ཕཾ'བརྒྱད་པ་ 
སྟེ། ཤིང་ཕཾ་འབྲག་ལའ་མིང་། 

ལེགས་མྦྱར་སྐད་དྲྭ་ཀྲདྙི། རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་གྱ་ཤིན་ 
ཟེར་ར། 

ཁྲ་མན་  དདེ་ཁྲིམས་མུན་གྱི་བརྡ་འཆོལ་ 
འའ བཅོན་] 

ཁང་།] 

ཁོ་ཆིག་ ཨྭོ་ཤན་ ཁ་བའི་ཆིག། 
ཏྲོ་ཞིང་གཏུམ་པ་ ཞེ་གནག་པའམ། དྲག་པ། 

མ་རངས་པ། 

ཁྲེ་ལོ་ལོ་གྲགས'¿, ཌམ་ ངའི་སླ་ཀྲགས་རྲལ་ 
ཞྱིག་སྟེ། ཕྱག་གཡས་ཌ་ང་ 
ཁྲལ་ལོ་ལོ་ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། ཁྲལ་ 



2 ་ ༣ 

ཐྤོག་ མུང་བར་བཏུང་བའང། བྲེལ་ 
བས བཏུང་བ། ཡང་ཁྲག་ 

གྭ་བ 35) དྲག་རླྱང་ང་ཡིན་ཐླག་ཤྲ་ར་ཞོདྲ་ 
པའི་མཆག་ཟེར་བ་སགས་སྨན་ཞིག། 
ཏྲག་ཁྲོག་ མི་བརྟན་པ་མེད་པ་ཁ་ཆད་ 

ཆེག་དེན་ལ་མི་གནམ་ཤིང་ 
རྐད་ཆ་འདྲ་མིན་སྟ་ཆོགས་ཤད་པས་ཆ་བཞུག་མེད་ 
པའི་མིང་ལྟ་བུ། དཀྲག་དཀྲོན་ཕལ་སྐད་དྲའ།། 
ཁྫོག་ཆུང་ ཤེལ་ཕྲེང་ལས། དེ་བཞེན་ 

ཁྲེག་ཆུང་པ་ཨང་ཁྲག་བཅོད་ 
མོག །ཅེས་པར། འཁྲུངས་དཔྲེར། ཁྲོག་ཆུང 

ངཞེས་བྱ་བའི་སྨན། །ལོ་མ་རྒྱབ་སྐྱ་ཕོག་ལེ་ཁ། ། 
ཁྲག་གཅད་སྨན་བྱི་རྒྱལ་པཾ་ཨེན། །ཞྟེས་པ། པ་ 
འབལ་མར་རྐྱེ་བ་དབྱིབས་རྫ་མ་འདྲ་ལ་ལ་མ་ཕྲབ་ 

ཆུང་ཉུང་ང། ལོ་མའི་ཚེ་ཕྲ་གཏིང་བ་སྟེ། རྫ་ཕྱི་ 
གསུམ་དང་ཁྱད་པར་ཕྱི་མ་འདེ་བཅད་ལ་ཁྲག་དྲན 

མརང་བཙུགས་པས་འབུང་བར་བྱེད། 'ཉེས་གསུངཕཾ།| 
ཁྲག་ཆེན་པོ་ ཀོན་པ་གབ་རྐྱེའི་མིང་། དེ་ 

ཉིད་ལས། ཀན་པ་གབ་སྐྱེ་ 
ཅ་ཆད་ཁྲག་ཤར་གཅེད། [ཅེས་བགས་གོང་དྲ་ 

གསལ་ལ། ། ཱ ྦ 

ཁོག་སྨན་ སྙན་ཁྲག་སྟེ། ཞིབ་ཞིབ་མ་ 
བྱམ་པའམ་མ་བརྡངས་པའི་ 

སྨན་ཧེབ་ཧྲེབ་སྣ་ཆོགས་ཏེ། སྨན་ཁྲག་ཆོང་ཁང་། 
ཁྲགས་ཀྱིས་འགྲེ་ འགྲོ་སྟངས་སམ། འགྲེ་ཚྲལ་ 

བར ལག 

ཁྲན་པ 

དང་། འགྲོ་ཚུལ་གྱི་ཧྭམ་པ་འདན་པའི་ཆེག་གི་ 
ཁྱད་པར་ཡིན་ཏེ། ཤག་གིམ་འགབྲཾ་༦ེས་པ་ལྟ་བྲ། 
ས་པ འོ ˆ ༢༨ ༨ 
དྲང་ང་ རྣ་པ་ཀྲང་ངང་འདྲག་ཅས་པ་ 

ལྟ'བྲ། 

ཁྲེང་པོ་ ལག་པ་དམ་པ་དང་། དྲངལ་ 
ཡ་སྲེད་པ།. 

སས ༤༨ 

ཏྲད་ ཀརྡང: གཔབ་དང་། དབྲས་ 

དང་དཀྱིལ་ཏེ། ནར་ཝྡན།བླན 

པ འི་ཁྲད་ན་མང་། །ཞཱེས་དང་། མཁས་པའི་ 

ཁྲེད་དང་། དུར་ཁྲེད། ནགས་ཁྲད། མི་ཁྲཾད་ 
ཆ་ཁྲད། རི་ཁྤེད། མུན་ཁྲེད་ཅེས་ཕྲགས་མང །། 

ཁྲད་ན་ _ ནང་དྲ། མཁས་པའི་ཁཱད ན་ 
མཁས་པ་མཇེང། ཞེས་དྲབམ་ 

མམནང་ན་དང་དན་འདྲའ།། 

ཏྲེན་ ཁར། རུབ་པ། ཁཱན་གྱིས་རྐེ་ 
བའི་སྡེ་ཞེས་པ་ནི་ཁྲན་ཞེས་ 
པའེ་བྱའི་སྡེང་མས་རྐ་བའི་པ། 

།ཏྲོན་ཆ'ོ ཀྲུས: ཀླུབ། དང་བརས་པའི་ 

ནང་ཡད་པའ་ཚུ་སྟེ་ཁྲན་པའི་ཆུ། 

ན་ཆུང་ བྲར་ཆུང་། སྨན་ཞེག | 

་ཆེན་པེ་ ཐར་རནཱ། སྨན་ཞིག ! 
་ཡ་ ཀླུཔཀ། ཀུཨཿ ལྐུག། མཆག 

མུདཔུཏཾ། ཁུན་པའ་ཆུ་ཟར་ 

པའི། ཆུའི་ཐན་པ། དང་ཆའི་མིང་ 



ཁྲོན་པ་ཡ་གིང 

| ཏྲེན་པ་ཡ་གེར་ ཁན་པ་ཕ་གིང་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ 

བྟེ། རྔན་སེངྒེས་རེ་བང་ལ་ 

བརྩཔ་ཐབས་མང་པོ་བྱཤིས་པས། རི་བོང་གིས འཁོན 

བཟུང་ཏེ སྒཾདི་གཟད་པར་བསམ་ནས། ལན་ཅིག 
རི་བའ གིས་ཁཱན་པ་ཟབ་མོ་ཆུ་ཡད་པ་ཅིག་མཐོང་ 
ནས། སེདྒེ་ལ་བླན་པ་ཡ་གིང་ཁྱེད་ལ་འབྲན་ཟླ་ 

_ཤབྱེད་མཁན་གྱི་གཟན་གཟན་གཅིག་འདུག་བྱལ་པས། 

སྒེདེ་ངྭ་ཧལ་མྐྱེས་ཏེ་ཁྲཾན་པའི་ཁང་ཕེང་ནས་མར་ 
བལྟས་པལ་རང་གི་གྲཟུངས་བ

རྟན་ཁྲན་པའི་ཆྲ་འང 

ནས་མྲངང་བལ་འཐབ་ཟླང་བསམས
་ཏེ་རྣམ་འགྱར 

མང་པ་བསྟན་པ་ན། ཆ་ནང་གི་གཟུགས་བརྟན་ 

དེས་ཀྱང་རྣམ་འགྱར་དེ་བཞིན་མང་པ
་བསྟན་པབ་ 

ཟཐ་ནུ། སྒེདྲ་ཁྲས་ཏེ་ཁྲན་པའི་ཆུང་མཆངས
་པས 

རང་ཉིད་ཤི་བང་གྱང་ཏོ།། ཞེས་གྲཌ་པར་གསུངཔཾ།། 

ཁྲོན་པའི་སྒོམ་སྐྱོར་ བྲརྣ་པའི་ཁང་བསྐར་བའེ་ 
རང་བ། 

ཆུ་ངིགས་བདྲན་གྱི་ཨ་བྱལ་ཏེ་ 

རྒྱད་ལས། ཆྭ་ཧཤི་ཆར་ཆུ་ 
གངས་ཆུ་ཆུ་ཀླང་ཆུ། །ཆུ་མིག་ཁྲན་པ་བ་ཚ་ཤིང་ 
གི་ཆུ། ° ཉི་ཟླའི་འད་དང་ཀྱུང་གིས་ཕོག་པ་ནི་ 

ཁཛར་ ནི 2 ར་རམ 

ཏྲོན ་པའི་ཆུ་ ༩། 'འགྲིང ་བ་ _ རྔོན་ཁྲན་པ་ 

ཞཅེག་ལ་ངལ་ སྤལ་ལང་བཞུུག 

གནས་པ ལ་ ནམ་ཡྱིག་ན་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཀྱིས་ 

བདས་པའི་རས་ཟྤལ་ཀཅིག་ཁྲེན་པ་དེར་ཕྱིན་པས 

ཁྲོམ 

ན། རས་ཕྲལ་ལོང་བ་དེས་ཁྲན་པའི་ཟུང་གཅིག” 
ཙམ་བསྟན་ནས་རས་སྲལ་གཅིག་ཤས་ལ་ཁྱ དྲ་བྲི་ཀྲ 
རབ 

མཆོ་དེ་ཆེ་ཆུང་འདི་ཚམ་ཡད་དམ ཞེས་དྲིས་པས། 

དེ་ལས་ཆེ ཟེང། ཡང་ཅུང་ཟད་བསྟན་ཏེ་འདི་ཙམ 
ཨེ་ཤད་དིས་པས་དེ་ལམ་ཁང་ཆེ་ཟེངར། དེ་ནས་ 

རིམ་གྱིས བཔྲབན་པ་ཕིདུ་ཅམ་ཞོད་དུམ་ཟེར་བས།། 
9 ཧ་ཡཆོ་ནཕ་འང་བའི་རབ་སྦལ་གྱིས"་ཡེད་མ་རང། 

རཔ་ཁྲན་པའི་རས་སྦལ་ལ། ཁྱད་ནི་རྨངས་ ཤིང་ 
ˆ 

ང་བ་ཅི་ཨང་མི་ཤེམ་པ་ཉིག་རྟེ། ཧ་མཆོ་ཆེན་ 

'ནི་གཏིང་དང་མཐའ་ཤིན་ཏཱ་དཔག་པར་ དགྲན་” 

བ་ཨིན་པས་ཁན་པའི་དཔེ་བྱ་བང་ག་ལ་རང་ཞེས་ 
སླས་པས། སྤལ་པ།་ལོང་བས་ཁ།རང་གི་གནས་ 

བྟཾ ཅོང གྱིམ་པ ་ཙམ་མ་གཏགས་ངའི་ཀྲན་པ་ 

ཙམ་ག་ལ ཡད་རདྙམ་དྲ་ཧ་ཐང་བ་ལྟ་ཧྲར་གྱརང་ཅེབ” 

རྫེཤ་གྱི་གཏམ་རྒྱད་དུ་ཁྲགས་པ དཔེར་བཤྱིས་པའཾ| 
ཞེབ གསུངས་པ།། 

བྲོན་བུ་ _ ཁྲན་པ་ཆུང་ཆྲང་དང་། ཡང་” 
ྦ ཁྲེན་བྲས་འཇམ་པར་པྱོང་ ; 

ཅེས་འཇམ་བཤལ་བྱེད་ 

= 

༧ 

བྱེད་ཀླགས།ཀྱེ མཆག 

པའི་ཙཱ་སྨན་ཞིག། 
ཁྲོན་མ་ རྲུབ་པཞི་མིང་ང་། ། 

ཁྲོབ་ཁྲབ་ ཀོ་བ་སམ་པ་ཉ་བའི་ཟླ། 
ཁྲམ་ ` འཆོང་བཀམ་པ། ཆོགར་པའི་༤ 

ཁྲམ།མམ། ཁྲམ་ཆོགས་ཟེརང° 

བ། མི་མང་འཇོམ་གནས། 
ཅ 
/ 
_ 



| 

༧ ༢༤༧ ༩ ༠༨༩༧ ྦ =] 

ཁྲམ་སྐར་མ་ སྨད་འཆང་མང་ཟེར། 
ཁྲོམ་ཁྲོད་ མི་མང་ཁྲམས་ཆོགས་པའི་ 

ནང་ངམ་དཀྱིལ། 
ཁྲོམ་གི་རུ་ པྲམ་ཆོགས་ཕའམ། འཆོང ་གི་ 

འདྲ་ཚོགས་དང་། ཆོང་རྭའི་ 

ཀཀ ་ 
'ཁྲམ་གྱི་རུ་སྣ་ འཆོང་དཔེན་དང་། གཡུལ་ 

འགྱེད་པའི་མི་སྣ་སྟེ། དམག་ 
` དཔན་ཞམ། དམགེ་དཔའ་བོ། 
ཁྲོམ་བསྒྲགས་པ། འཚོང་ཁྲེམ་གྲཌ་པར་བྱེད་པ། 
ཆྲོམ་ཆེན་ ངཱ ཁྲམ་ཧྱ་ཆེ་ཞིང ་མེ་སྟ་མང་པྲོ་ 

འཇོམ་པ། 

ཁྲོམ་ཐོག་ཆེད་ ཁྲོམ་གསེབ་ཏུ་སྐད་གྲགས་ 
བྲོན་པ། 

ཁོམ་པ ཁྲམ་པེ་པ། ཁྲོན་པའི་ཕལ་ 

སྐད་ལའང་། ། 
ཁྲོམ་དཔོན་ ཁླམ་ཙི་ཚོང་ཐང་ལ་རྟ་རྟོགས་ 

བྱེད་པཞི་ དཔེན་པཾ། 
ཁོམ་མེ སྐ་ཟེལ་པ་ཁྲམ་མེ་ཞེེས་པ་ 

དང་། ཁྲེམ་དམང་ནག་འཁྱིལ 

བ་ཟེར་བ་ལ་བ། 
ཁྲོམ་ཆེགས་ འཚོང་འདས་ཆེན་པོ། ཏ་ 

-ཁྲམ། ཤ་ ཁྲིམ། དཔེ་ཁྲམ་ 
= ཟེར་ཐྭ་ལྟ་བཱ། ཆཚ་ཛ 

གླམ་གསེབ་ ཁྤོམ་གྱི་ནང་ཇམ་ཁྲད། 

༢༠༧ ཁྲོལ་བུ་ 

ཁྲེམ་བསྲོད་ཅན་ མང་པ་ཆོགས་པའི་ནང་ན་ 
བསེད་ནམས་ཆེ་བའམ་རུང་རྟ”་ 

ཅན་དང་། སྟབས་ལགས་ཅན༔ 

ཁྲོམས་ཤིག་ བཀྲམ་པར་བོས་ཤིག 
ཁྲོམས་ འགྲེམས་པ། དཔེ་ཆ་ཁྲམས་ 

ཤིག་གསར་ཤོག་ཁྲེམས་ཤིག་ 
ཟེར་བ་ལའ། ། 

ཁྲལ་ ཕཌ། ཁལཾ། ལཿ་ཡ། འཁྲོལ་ 
བ་དང་། འགྲོལ་བ་སྟེ། 

བཅིངས་པ་ཁྲལ་ཅིག་ལྟ་བུ་དང་། ནང་ཁྲོལ་དང་། 
ཁྲལ་གྱས་སམང།ཉས་ཕཔ་ལྟ་བྲ། 

ཁྲོལ་ཁྲོལ་ ཁྲལ་པ་ཏེ་བཀག་ཆེ་བ། 
ཁྲོལ་ཁྲོལ་བྱེད་པ་ མིག་ཁྲལ་ཡེ་ཏྲོལ་ལེ་བལྟ་ 

བ་ྟ་བྲ། 
ངོལ་ཆ་ གྲྭ་པ་དང་སློབ་གྲ་བང་གནང་ 

བ་ཕྱྱིན་པ། ཱ 
བྲེལ་ཆ་གནང་བ་ དགོངས་པ་གནང་བ། 
།འྫོལ་དོང་ ལག་དྲིལ་ཆེན་པོ། 

།ཁྲོལ་པ་ ཤེས་པའམ་དབང་བ། 
ྣཁྫོལ་པོ་ ན་ད་ཁླལ་པོ། རྙིད་པོ་དང"” 

དགའ་པར་ ཡང་ཟེར་ཉིང་། 

ད་རིང་ ཁྲེལ་པཾ་ བྱང་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 
འོལ་ བ་ ཤེས'པ་དང་། ར ༨ལ་ ༠ ཚོ 

ངོ ཁྲེལ་ཁླལ་སྨོག་པ། 
ཁྲོལ་བུ་ ལེགས་པར་འདྲེས་པའི་དན་ 



ཁྲོལ་མ 

དང་། སྟག་ཀླལ་དང་སྨན་ཧྱེབ་ཕེགས་ལའང་། ། 
ཁྲོལ་མ་ * ཙལཉཱི། ་པྲོ་ཉིབ དང་ནས་ 

ཚགས་བྱེད། ཚགལ་མ། 

མཉེན་པ ཁྲག་ཁླག། འཁྲུལ་ 
བ། 

།ཁོལ་ཆཚགས་ ཤརཿ ལྕྟགས་ཚགས་དང་ 

_ ཇ་ཚགས་སུགས་འབྲ་བཙག་ 

འོལ་མོ་ 

སྣད་དང་། ཞིཾབ་ཕྱེ་ཕཾགས་ཚགས་བྱེད་ཚགས་ 
ཟེ་ཡང་ཟེར། 

ཁོལ་ལེ་བ་ སྒ་མླཾཌ། རཾལ་མ་ཕིལ་ཕེལ་ 
_ ཁྲལ་བའི་སླ་ལྟ་བྲ། 

།ཁྲོས་ ཀཔིཏ། ཞེ་སྔང་བཞི་འདས་ཆེག། 
ཁྲོས་པ་ རཿ ཀྲརྷན། ཀཾ་སིཏ། ཏུཏྣ། 

ཀུང། ཀཾབིཏ། རཏྣ། ཀྲབྲིཏ། ! 
ཐུགས་།དྲེས་པ། ཞྟེ་སྔང་བ། ཆོག་པ་ཟ་བ། 

ཁྲོས་མ་ ཁྲས་མ་ནག་པཾ། 

།ཁྲོས་ཆིག་ ངཇན་འྱར་རམ། སུན་འབྱིན 
མཁག་ ཡེ་རེ་རགས་བདེ་དན་ཏེ་ཨི་ 

མུག་དང་འདྲ།། 

མཁན་ ཀྲམཀཿ བདག་པའི་སྨ་སྟེ' 

ལམ་མཁན་དང་། པྲེས་མཐན 

དང་། ཁུ་མཁན། མདའ་མབན། འྲག་མཁན་ 

སྡེད་མཁུན་ལས་མཁན་ཕྲགས་ཡའ།། 
མཁན་རུད་ དགན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པའཞི་ 

གྱག་མ། རོ 

༣༠༣ མཁའ་སློབ་ཆོས་གསུམ 

མ།ཁན་ཆས་ མཁན་པ འི་སླ་ཆས་ལྟ་བྲ། 

མཁན་པ་ ཀན ཊི། བསང་འཁན་པ་ཚྟེ། 
ཞ༔ཐཧ་ཧཱ་ཏྲ། འཁྲན་ཆྱ། 

འཁན་དམརང། འཁན་ནག་ཟེར་བ་ཕེགས། མྫོ 
འཁབན་པ། འབན་པས་ ཕྤག་ གཅད་ ཡན་ ཟི 

སྒངས་པ ཤང་ནཾ་ །ཉེས་པ་དེའ།། 

མ།ན་ པོ་ ཨུཔཱདྷནྨ་ ཤར 

ཧཧ ཧཌྷར། པ་ཤྟཱ༔ 

བྩེན་རྫོགས་ཀྱི་མཁན་པོ་སོགས་དང་། རྒུ ་བཅར་ 

མཁན་པ། མཚན་ཉིད་མཁན་པ། མཆོད་ དཔོན 
མཁན་པ། གཟིམས་ དཔན་ མཁན་པ། གསལ་ 

ྦ དཔཾན་མཁན་པ་ཞེས་པ་དང་། པེར་བྱེམ་ ཐབྷནྭྭ 
པེ་ཕཾགས་གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚང་སཾ ་སཾའི་མཁན་པོ་ལྟ་བྲུ་ 
ལའང ̂  

མཁན་པ འི་བྱན་མོ་ མ་ཧཱ སློབ་དཔོན 
གྱི བཙུན་མ ལྟེ ཏི། གསང་ཡུམ། 

མཁན་བུ་ སློབ་མ། 

མཁན་མོ་ ཡུཔཱརྟ་ཡཱ། བྲད་ མེད་ ཀྱི 
མཁན་པ། 

མ།ན་རབས་ དགན་པའི་མཁན་པའི་རྒྱད་ 

དམ་བྱང་རིམ། 

མཁན་ཟློབ་ མཁན་པ་དང་ཟློ་མཞམ། 
མཁན་བ དང་ཐློབ་དཔོན། 

མ།ན 'སློབ་ ཆས་ བསུམ་ མཁན་ ཆེན་འ བ་ 

འཆོ། 3 སློབ་དཔོན་ མླ་ 

རམས ས་ས་ས 



མཁན་ 

ཨརང་གཱནས། 4 ཆེས་ཧྱལ ཁྲི་སྲེང ལྡེའུ དཅན་ 

ཏར ཐབ་ མཾ ཁུ 

མ།ཁའ་ ནཱཀྲཤ། གནམ། ནམ་མཁའ། 

མཁའ་ཀློང་ ཆ།ཁའ་ཁུབ། མཁའ་དབྱིངས། 

མཁའ་སྐྱེས་ ཡོ ན་དྲུག་ཅའི་ཉང་ཚན་མེ་ 

སྟབ'ཡ འི་ ཨིང་། 
མཁའ་སྐྱོང་ ཁརུརཿ མེ་རྟག་ལཾ། 

མ།དའ་ཁྱབ་ ནམ་མཁས་གང་ཁྱང་ལ་ཆེར། 

མ།པའ་ཁུབ་ཏིང་ངེ་འཇིན་ ཨརྨྲརར། བྱམས་ 

པ་མཐའ་ཡས་པའི་དན། 
མཁའ་།ཁྱིམ་ཅན་ དིབོཀས། ཉི་མའི་མིང་། 

མཁའ་མཁའ་ར་ ཁཊརབདི་སྐད་དེད་ཟར་ 
ཆག་པ་སྟེ། གྲངཕ་ཀྱི་མིང་། 

བརྲ་ཕྲག་དྲུག་གམ། དྲག་བཧྱ་བྲམ་པ། 

མཁའ་གེས་ཅན་ མྦིན་གྱི་མིང་། 

མཁ ་ གཞམ་གྲྭ། 

མ།འ་ བགྲོད་ བྱ་ཕྱིའི་མིང་། 

མ།ཁའ་འགདྲེ་ ཌཀྲིཊཾ། ཉ་དང་། འདབ་ 

ྭ ཆགས་མྱི་དང་། མདའ་དང་། 
གཙོ་མཾ། ྒ 

མཁའ་འགྲ་ སྐྱེས་ ཁསརཛ། ཕྲིན་པོ། 

མ།པའ་ འགྲོ་ བརྡ་ ཡིག རྙིང་མའི་ གཏར་ ཡེག? 

ཕོགས་ལ་ཡད་པའི་མཁའ་ 

འབྲཾའི་བརྡ་ཡིག་རྟེ་དེ་ལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་མང་པོ ཟོ 

ཤྲ 

མཁའ་ཐེག 

མཁའ་འདྲེ་མ་ ༼ཀིནི། ཁག: བིཧྷདམ། 
ནེཤེར། བཏྐཊ། འྲཾ་བཞི་ 
སློན'མེ། སྲིད་པཞེ་སྨོན་མེ། 

མཁའ་འཕ་ལ་ཕུག་ ཆུ་མ་རི། 

མཁའ་འབགྲེ་གསང་པ་ཡ་ཤེས་ རྒྱལ་པ་ 

དཀེན་མཆག་འབངས་ཀྱི་༼ 
བཙན་མེའི་མཚན། ྦ 

ཁའ འགྲོ འ་རྒྱལ་པེ་ ཆུན་ཏླག། གསེར་ 
ཧྱི་བྱ་གཙུག་ཕུད་ཅན། བྱ་ 

དེའི་སྤུ་ནད་འ"ཇེཌ ཌཱ སྟར་དྭང་ཇ ་ཤིང་གཤག་པ་ 

རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཡད་ཟེརང། 

མཁའ་འབྲོ འི་དབང་2ྱག་ ཁགེཤྭར། ཁག། 

བྱམཉཱ་རིན། བེཿ ཁྱབ་འཇུག 
དང་། མཁའ་ཝིང་། 

མཁའ་འགྲེ འི་དབང་པེ་ བདེ་མཆོག། 
མཁའ་གླང་ རྲི] 
མ།པའ་ སྣིབ་ཅན་ ; དབང་ཕྱག་ ཆེན་ པེ། 

མཁའ་ཉལ་ བྱ། 

མ།འ་མཉམ་པ་ ཨཱཀཤ། འགྲོ་པ་ཕེམས་ཅན 
བཾགས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་ 

པ་ཉེ་བངས་མེད་པ་ལྟ་བའི་དཾན། ྦ 
ཡལ་ བྱིམཀ། བྱམཀ། ཧྒྱན་ཆའི་ 

གྲས། 

མཁའ་ རྟེང་ འགྲོ་ གཟའ་མེག་ དམར། 

མཁའ་ཐེག་ ཟེས ཁཾ 



རྐ བཞེདཱ 

མཁའ་དུ་ མཁའི་ད་བ་སྟེ། མྤིན། 
མཁའ་བདབ། ཆཟུང་། 

མཁའ་འདས་ ཟུང་། 

མཁའ་ལྡིང་ གུངཌཿ མཱསཀ། རཁྲིཤ། 

གླ བྱ་ཕྱི་དང་། བྱ་ཁུང་ 

ལའང་།། 

མ།འ་ ཝྫིང་ དཀར
་ པོ་ ཅཨུ་ 

ཧཾས། ངང་ ྒ 

ཝ། མྱའི ཨིང 

མཁའ་ལྲིང་འྲོ་ མིག་དམརང་གྱི་མིང་དྭའང་ 

འཇུག། 

མཁའ་ ལྡིང་རྒྱལ་མཚན་ གརཌརྙཛ། མཧད་ 

` , དངྲ་ཐཱས་ འཇུག། 

མཁའ་ ཝྲིང་ བདུད་རྩི་
 བྱ་ག་ བ་ཀླད་ དཀང་; 

ཱ གྱི་བླུན། 

མཁའ་རལྡིང་གཤེག་པ་ མངགཏྲ་ར་ཆག་ལ་ 

མར་གད། ནར་བྲ་ཝྔང་ཁུ། 

མཁའ་ནོར་ ཉི་མ། 

མཁའ་གནས་ བིཿནཿ ཉྭ་གནས། 

མཁའ་སྣང་ ཕྲིན་བ་མེ་འྱཁེིར། 

.མཁའ་སྤྱོད་ དེབིཌདྱཱ། ཁེཙར། - ཁསརདྤཌ། 

བྱཅཾ ངེ། ཞྭེས་དང་། བྱམ 
ཅཱངེན། ཞབྷཤྭརཾན། ལུ་དང་། བྱ་དང་། དག 

ཉིང་ མཁའ་ རྱད་ ཟེར་བ་ 
ལའང་ །། 

མཁང་ སྤྱོད་པ་ ཁསུདྤཿ། རྱྱན་ངས་གཟིགས་ 

ཤྱེ ་མཚན། ¦ ྦ 

༣8༤ 

མཁའ་སྐྱོད་དབང་པོ། ཁུང་གི་མིང་དང་| མཁའ་་ 

འགྲེ་མའི་གཅོ་བ་ལའང་། ། 
ྦ མཁའ་སྤིན་ཅན་ སྒེདེའི་ཁྱིམ་མམ། ཧོང་ཟླ་ 

བདུན་པའི་མིང་སྟེ། 
ནམ་ 

མཁའ་ལ་ཕྤིན་པ་ཆགས་ཤིང་ཆང་པ་འབབ་པའི་ 
དུམ་ཡིན་པཔ་མོ།། 

མཁའ་འཕྲིང ཕར་པའི་སྟོད། ཕཾར་ཤུབས། 

མཁའ་དྲབིངས། ནམ་མཁའི་དངིངས་དང་། ནམ་ 
མཁའི་མྲངངས་མམ་གཤིས་ལུགས། 

མཁའ་དྭབུག་ མལ་ཁྲེའི་ཧྲག་སླེམ། 
མཁའ་མེག་; ཁཱག། ཀྲངས་ཉི་ཤུ་པཾ་པ་ཡའ།། 

མ།འ་དམག་ གཞམ་གྲུའི་དམག་མི། 

མཁའ་ཟིལ། པབ་མ། ཁབ་པ་འདྲ་པོ། 

མ།ཁའ་ཡི་སྡེ་མ་ རྣཛཝ། ཧལ་མཚན། 

མཁའ་རལ་པ་ ཐྭའི་ངེལ་མོ་མཁན། 

མ།འ་རྨངས་ ཟིལ་པ། 

མཁའ་ལ་འཁོར་ བ་ཧོད། 

མཇུཅ་ཁ་༤ུ་ ཌབྷཤཱར། བྱ་དང་། སྤྲིན་དང་་ 

_ འདབ་ཆགས་དང་། མཁའ་ 

་ ཐྲ འགུས 

ར;་བྱམ། 
ངོ་ཚ ལ་བནས་ ཐཱ དང་ཁྱབ་འཇུག། 

མ།ཁའ་ལ་ ལྱད་ འྲག་ མད
འཾ། 

མཁའ་ ལྭ རིང ཆུཿ བའུགས་མ་ པློལ་ མ། ་ 



མཁའ་ལམ་ 

མ།ཁའ་ལམ་ ནམ་མཁའ་དང་། ཨང་གནམ 
གའི་རྒྱ་ལམ་ལ་ཟེར། 

མཁའ་ལམ་པ་ ཉི་མ། གནམ་གྲ་པ། 
མ།ཁའ།་ལས་འབབ་པ། གངས་དང་ཆར་པ། 
མཁའ་གྲུསང་ སིལ མ་མཚན། 
མ།འི་གས་ཅན་ ཕྤིན་པ་དང་། མཚན་མོེ། 
མཁའི་རྒྱལ་མཚན་ ཉི་མ་དང་། སྤིན་ལའང་། 
མཁའ་ནོར་བྱ་ ཉི་ཌླའི་མིང་། 

མ།ཁའི་པགས་པ། མུན་པའམ་སྨག་རམ། 
མཁའི་དབང་པེ་ ཁྱང་། 
མ།པའི་དྭབགས་ ཆུང་། 
མཁའི་ཟིལ་པ་ བ་མོ། རུག་པ། 
མཁརན་ ཀོཊ། ཀུཊི། ཀང་། ཀཱས། 

ཁང་པ་དང་། ཇརྫཾངས་དང་། 
མཁའ་ངའམ། མཁའ་ལ་ཞེས་པ་ལྟ་བ་རྟེ། མདུན་ 
གྱི་ནམ་མཐར་ཕེང་ཁྲི་ཕད་ཟླའི་སྟེང་། ཞེས་པ་ལྟ་བྲུ། 
མཁར་ཁ། གཙང་སྨོན་ཧེ་ར་ག་པའི་ 

འཁུངས་ཡལ་རྟེ། ཧལ་ཅེའི་ 

བྱང་ཕྱེགས་མུ་ཡད་པའི་ས་གནས་ཤིག་གི་མིང་།” 
མཁར་མ།ང། ཧྱོང་པ འི་དེན་དང་། བརྟན་པ། 
མཁར་གོང་ དཾ་སྨན་དཀར་གོང་ཉེས་པའི་ 

མིང་སྟེ། ཨ་དཀར། ཐུན་ 
དཾ། གདུག་པ་ཚར་གཅ་ད། དྡའི་ཕྱག་རྡོར་རྣམས 
ཆེར་ར།། 

མཁར་འགྲོའི།ཁང་པ་ བྲཧ་བིན་གྱི་ཁང་པ། 

་མངའ་ཐབས 

མཁར་བརྒྱའི་ཁལ་ དྲབས་6ྭ་ ༧༦༦ དང་། 
ཟམྲབང་ཏེ་ ༄མཆ རེ་འདི་ 
གཉུལ་ཚད་ལ་ཟེར། ྦ 

མཁར་རཆ་ དཏཊ། དིཀ། པཌབིཀ། ཧྒྱལ་ 
མཁར་ཡྱི ཇ་བ་ཆེ་སྟི། ཧྱལ་ཇ། 

མཁར་ཆེན་བྲག་དཀར་ པན་གནས་སེ་པདྲན 
གྱི་ཞང་ཚན་ཞེག་གི་མིང་། 

མཁར་ཆེན་ཇྫོང་ དེང་རི་ན་ར་ཉེས་པའི་མཆོ་ 
དང་ཉེ ་བའི་ཛྲང་ཉིཾག། 

མཁར་ཆེན་བཟའ།་ སློབ་དཔོན་ པདྨ'འདྱང་ 

གནས་ཀྱི ཛ་མོ་ཅིག་ཁི གི་མཚན། 
མཁར་རྗེ་ མཁང་བྱི་ཇེ་བོ་རྟེ། རྫཾང་གི་ 

སྡི་པ་དང་དསཾད་ནམས་དངང་ 

ཐང་ཆེ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

མཁར་ཉག་གི་ཁྲལ་ མཁར་ཉག་སྟེ་གསེར་ 
དྲངལ་ཕགས་འགྱོགས་བྱེད་ 
ལ་ཆེར། 

མཁར་ཉལ་ བྱ་དང་། ཇྭ། 

མར འགྲོ ལྡནཾ་ འདབ་ཆགས་མྱི་ཡ་ཟེར། 
མཁར་རྟ་ པལ་ བད་ས་མཚམར་ལ་ ཡད་ 

པའི་ ་ར ་གནས་ཤིག། 

མཁར་ལྟག་ མཁང་ཅེ་དང་རྟག་ཅེ་ཛོང་། 
མཁར་ཤོག་ བད་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཤིག་ 

ད མཁར་ཐབས་ གྲའམ་རྭ་བ་དང་། དགོན ཛུ 

དང་རྫོང་གི་མིང་། 



མཇར་མཐོང 

མཁར་མངོང་ ཟླ་བ། 

མཁར་རྡ་ ཀཇམླླྤི། སྨན་ཉིག་གི་མིང་། 

མཁར་ལྡེར་  ཀཾས། ཀྱྲསཾ། འཁར་བ་ལས་ 

བཟས་པའི་སྡེང་མ། 

མ་རབ ཁང་བཅེགས་ལ་བེད་རྩམ་ 

གསུང 

མཁར་དཔེ་རྩེག་པ་ ཁང་པ་དང ་རྫེངས་ཆིག་པ། 

ད མ།ར་ སྤྲུ ཅན་ རྡེས་ བཅིགས་ ངའི་ ངབཙ
ན་མཁརང། 

མཁར་སྤེལ་ཞེལ་ཅན་ 
ཁུང་པས་བརྐང་པའི་ 

རྫིང་། 

མཁར་བ་ དར: ཀཔ། ཀརཔཀ། འཁར་ 

བ། ཕྱག་མཁར། 

མཁར་བ་ཨལ་བྱཅཿག་ འག་ཉེན་དྲང་ཀ པ་ 

ལ་ཨོལ་ཀ་བཏེན་པའམ་བཙུག་ 
པ། ཞེས་གསུངས་སོ།, 

མ།ཁར་བའི་དྲག་ ཀརྭ་རི། ཁྱབ་འཇུག།རྟེ| ཧྱ 

མེན་མཁར་བ་ཉེས་པ་ཏང་པ 

གཉི་ས་ནས་འཐེན་ཏེ་བཀས་ཤས་བསད་པ་ལས་ 
དེ་ལྟར་གྲགས་པོ།། 

མཁར་རི། ཇོང་ཉིག་གི་མིང་། མཁར 
གྱི་རེ'མཾ། 

མ།ར་རྗོང་ པད་ཡུལ་གྱི་དམག་རྒར་ རམ་ 

མཁར་ཇརྫིང་ཉིག་ལ'ཟེར། 

མཁར་ཟམ་ལྷ་ཁང་རྫོང་ བོད་ཏཀྱི་ྔོང་ དང་ 

གྲོང་ ཉིག 'ལ ་ཟེར། 

མཁསཿཉ་ཤོ་ཤ 
༄ ལོ . 

མཁར་བཟེ་བ་ ཀམ་ར། ཀཾམ། ལི་འཁར་ 
གྱི་དངས་རིཌ་བཟ་མིང་ཟེར། 

མཁར་རུའི་སྤེར་ པང་ 
དངལ་རུང་གང ་གི་ 

ཚད་མཉམ་པར་ཟེར། 

མཁངར་ཁལན་ ྦ །ཁང་པགསརང་པ་ཧང་བམ། 

མཁར་བཟ། ཁང་པ་གསར་ 

རྒྱག་བྱས་པའ། ། 

མཁར་ལན་གྲི་ཧ་ ཁང་པ་བཟོ་རྒྱའི་ཨོ་ཆམ་ 

ར་རྭ་ཤིང་ཕེགས་ལ་ཟེར། 

མཁར་ཤིག་ ཁང་པ་བགས་ཉིག་པའི་ ྦ 
འདས་ཆེག། 

མ།ར་སྲཱུང་ ཀོཊདལ། ཁང་པ་སུང་མིའམ་ 

ཁྲ །ང་སྨྱངས།ལ་ཟེར། ྦ 

མཁར་སྲངས་ གཏཌདལ། ང་སུངས་པའི་དེན། 
ཏི 

མཁར་གསེལ་ ཀྲིང་། དགེ་སླེང་གི་ཕྱག་ 

མཁང། 

ཁང་པའི་ཨང་པའམ། ཁང་ མཁར་ཏན་ 
པ་གསར་རྒྱག་བྱེད་པའི་ལས་ཀ། 

མཁལ་མདེག་ མཁལ་རིལ་མདག་ཅན་ཏེ་" 

དམང་རྨླག་ལ་ཟེར། 

མ།ལ་ནད་ མཐཁལ་མའི་ནད། གཅིན་ནད། 

མཇཁལུ་མ: ནང་ཁྲེལ་ཝའི་ཨ་གྱལ། 
ཌེ ༠ ༽ ༢༠༨ ཙེ 

མཁངལ་མ་ཞ་ཤ་ ཤྭལ་ཕྲང་ལས། མཁལ་མ་ 

6ཱ་ཤས་མཁལ་ཚད་སེལ། ། 

ཞེས་པར། རོ་མྟོང་ལས། མཁལ་ཞྭོ་ཤ་ཨང་དྲ” >- 



ལགསསས༢༧༡༡ སུ 

-ཕ་ལ་ཟེར། 

མཐམ་མནི་ཧུ་ས་པ། 
ལ་ཕོམཔ། གསུངས། རང་བྱང་བས། མཁལ་མ་ 

ཤཱ་ཤ་རི་གས་གསུམ་དང་། ཨ་འབྲས་འཇམ་འབྲས། 
ཧྲ་འབྲས་གསུམ།  །མཁལ་ནད་གྲང་ནད་ཀྲན་ལ་ 

.ཕན་གསུངས་། མེའ་། ཤལུ༡། རྩུག 
མཁལ་མ་ཞྱེ་ཤ་ 

ཤལུདྒ་། 
འཁྲུངས་དཔེར། 

ཞེེས་བྱ་པ། །ཤཾར་ཕྡེར་ཕྲ་ལ་ལེ་མ'།འཇམ། །མེ་ 

ཧོག་མྲིང་ནག་མཇེས་པ་ལ། །གང་བྲ་ཕེར་པའི། 

ཤང་དག་ནས། །འབྲས་བྲ་མདག་ནག་མཁལ་མ་ 
འྲད། །རང་ནི་མངར་ལ་ཟུམ་པ་ཡིན། །རང་གི་ 
ནྭམ་པས་མཁལ་ནད་སེལ། །ཉེས་པ་ལ་རིགས་ 

-ཀར་དམང་ཞག་གསུམ་ཡང 'རེམ་པས་གང་མ་ 

བཟང་། །འྲད་ཡིག་ལས། མཁལ་མ་ཞཱ་ཤ་མཁལ་ 

མ་འྲད། ཞེས་གསུངས་སཔ།། 

མཁལ་མའི་ནུས་པ་ དེ་ཉིད་ལས། ཏ་དང་ 

གླུང་གེ མཁལ་མས་མཁལ་ཚད 

སེལ །ལུག་ཐང་མཁལ་མས་མཁལ་ནད་གྲང་བ་ཕེལ། ངཱ 

ཆ་གྲང་ཉྭས་མཐུན་མཁལ་མས་མཁལ་ནད་དང་། 

རེད་པ་སྒང་པ་ཆུ་ཕཾ འེ་ནད་ལ་ཕན། །ཞེས་སཾ།། 
:མཁས་གྲབ་ མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེད་པ། 

མཁས་པ་དང་གྲབ་པ། 
མཁ ས་གབ་རྗེ། ཅོང་ཁ་པའི་ཉེལ་སླེབ་གཅོ་བོ། 

`༄ ]; 

མ།པཔྲྭ་ཀྲབ་དགེ་ལེགཔ་དཔལ 

བཛང་པ་ལའ།། 

མཁས་ངེས་ གཤེང་པ་དང་། མཁས་པ། 
གླིམས་པ་ཡང་ཟེར། 

 མཁས་པ་ 

མ་བས་མཆོག་ པཊ་ཏམ། མབས་པ་ཆེན་པོ། 

མཁས་གནས་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན། 
སྡེ་ལ་ཟེར། 

མཁས་རྟེགས་ མཁས་པ་བརྱྱད་པདྲེ་མན་ 

ངག་ཅན་ཏེ། གསཾ་པྲཾག་ལབ 
ཅུ 

བྱང 

མཁྲས་བརྟན་ ཇིང། མཁས་ཤིང་ཨིད་བཏུན་ 
པ་ལ་ཟེར། 

མཁས་པ་ ཤུཤལ་ ནིརུཔ། ཀ བེད། 

. ཀླ ི། བེད། བིདཱན། པྲདྡྨིཊ། 
བདྡཱན། ད3ཿ པཆིཏཿ ཚི པལཤ: ཀཾ ཤིཀ། 

བྱཱ: ཞེས་པ་རྟམས་དང་། རུཀམྨུར། ཙཏུར། 

བིཿཊཌཿ ནཔཌ། པྲཝཌ། པྤཊ། ནིའི 
པྲྭཏ།: བྲུདུ། ཀྲོཏིན། ཞེས་ཏེ། མིང་། 
བྱང་བ། རེཾག་ལྡན། རྣམ་གསལ། རཾག་པ་ཅན༔ 

བླེ་ལྡན། རྐྱོན་ཤེས། ཡན་ཏན་ཤེས། གྲངས་ཅན 
མཛངས་པ། རྩན་ངག་མཁན། ཤེས་རབ་ཅན༔། 
དམ་པ། རེག་པའི་དཔའ་བ། ག་བ་ཅན། ཀུན་ 
རེག། བརྟན་པོ། ཕེམས་ཤེམ་པ། དྲན་པའི་དབང་ 

པ། བླ་བཟང་། བླེ་གྲས། མིག་ལྡན། ཀུན་གྱིས 
བཀྲར་བ་ཞྱེས་པ་རྟམས་དང་།, ཡང་། རིག་པ་ 

_རྨ་དང་། གཞུང་ལུགས་མྨ་དང་། མཁྱེན་རབ་ཅན་ 

{དང་། ཡོན་ཏན་ཅན་དང་། གྲིམ་པཾ་དང་། གྲུང 

པྲེ'དང་། སླིན་བྲ་དང་། སླིམ་པཾ་དང་། ཕྱང་པོ་ 
དང་། གཡེར་བག་ཅན་ཟེར་བ་ཉམས་པ།། ཡང་།༔ 



*""""""""""" '" "ལར ་ ་ ་རས་འ བ་ལ ལ་ལ འལ་ཡའ་ ཡལ་ཡལ ལལ ་་ཡལ་རལརར་པལ་ ར་ལ བ་ བ་་ -ལར་ ར་མ་བ ལས་མ བ་་་ར་པ་་ཡའབ་ལ་སཡསའས་ ་པས་་ཡ ས་ལ ར་ར་་ལ་རལ་་ཡ ་པ་་བ་་པ རལ་པ འ་ས་ར་ཡ ས་ས ་་ཡ ་འ་འ་ཡའལ་ཡརའ་ཚསའ་འབལརའ་་་ ཡརར་པརངས་བརས་ལ་ཡྲར་ཡར་བཡའ་ཡལ་ཡའ་མཁལ་མབབའ་ས་འར་རརརརརརལསས་བངས་མམ་བ་མངང་བསབར་མཁམ་ 

ཁྱ 

གཟའ་རྟག་པའེ་མེང་དྲའང་འཇུག་ག གཞན་ 
ཡཨང་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཏེ། འཇིག་རྟེན 

གྱི་བླང་དར་གྱི་ཚུལ་མ་འདྲེས་པར་འབྱེད་པ་ལ་ 
མཁས་པ་དང་། དམ་ངའི་ཆས་ཀྱི་ཚུལ་མ་འདྲེས་ 

པར་འབྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་གཉི་ས་པ།། མཁས་པ 
།ཡོན་ཏན་ཇི་བཞྙེན་ 

མཐྲོང་བས་ཡེན། །ེས་དང་། མཁས་པ་མཁས 
པནི་ངག་བཉིན་ཉན། །དེ་ལ་ཡོན་ཏན་འས་པ་ 
ཐྲབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར།། 

མཁས་པ་ཅན་ 

མཁམས་པའི་དྲང་ན་མཇེལ། 

བིདཱན། ཉམས་མྱེང་ཅན་དང་། 

བླེ་གྲས་ཅན་ཕེགས་ལ་ཟེར། 
ཿ ལ་འ རབ པཌརི པ། མཁས་པང་མི་ མཁས་པ་སྨད་པ་ པཊཱརི 

དགའ་བས་སྨད་པ། 
མཁས་པ་བཞིན་བྱེད' ཡོན་ཏན་མེར་པར་ཨོད་ 

ྦ ཚུལ་སྟོན་པ། 

མཁས་པའི་དགའ་རྟོན་ ཟུང་མཁང་བ་བླ་གྲཾས་ 
རྒྱལ་པ འི་སུམ་རྟགས་འགྲེལ་ 

པ་མཐས་པའདགའ་རྟོན། ཊེས་པ་དང་། ཨང་ལེཌ་ 

བཤད་དང་བརྟན་བཅཾས་སེགས་ལ་འཇུག། 
མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ སིཏུ་ཆས་ཀི་འབྱང་ 

ྦ གནས་ཀྱི་སུམ་རྟཌ་འབྲེལ་པ། 

མཁས་པའི་མྲགལ་ཧྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཇེས་ལྟ་བྲའི 

ལེགས་བཤད་དང་བསྟན་བཅོ པ་ལ་འཇུག། 

མཁས་པའི་རྒྱན་ འཾ་ཕུག་པ་ཀམ་རབ་རྱྱས་ཀྱི་ 
སུམ་རྟགས་དང་། མཁས་ 

ཏླ° མཁས་པས་དེགས 

པའི་མཆོག་འགྱར་ཡའངོ་།། 

མཁས་པའི་གནས་ དཀན་པ་དང་རིག་གནས་ 
ཀྱེ་མདུན་ཇ། 

མཁས་པའི་བླ་མ་གཉིས་ དྲགས་མེད་ཀྱི་ཡུཌ་ 
ཡ་མཁས་པ་གསེར་གླིང་པ་ ་; 

དང་། ཀླུ་སླྱབ་ཀྱི་ལུཉས་ལ་མཁས་པ་རེིག་པའེ” 

ཁཱ་བྱག་ཆུང་བའེ། །ཱེམ་ལམ་རེམ་བརྡ་དཀྲལ་ཉེར་ 

མཁ་བསྔས་པར་གསུངས་པེ།། 

མཁས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ བིཏཛཾཡ། 
མཁས་པ་དང་བཙུན་པ། 

མ།བས་པའི་རེགས་ པཌཛཏཱ་ཡ། མཁས་པའ་་ 

རུས་མམ་གྲལ་རིམ། ངུ 

མཁས་པར་བྱེད་ པཊ་ཡཏི། རང་ཉིད་མཁས་ 

ྦ བྱའི་གཞས་ལ་མཁརང་པར་ 

ྦ བྱེད་པ། 

མཁས་པར་རཱམ་པ་ སམནྷརཿ ང་ཅིཏམཉ། 
རང་སེམསྟལ་བ།མྲ་ན་པའམ། 

¡ 4 
རང་ལ་རང་གིས་མཁས་པར་འཇིན།་པ། 

_ མཁས་པར་རྭཱམས་པ། པརིཏོམྷ༡། ང་ཧལ་བྱིས་” 
མཁས་པར་ངམས་པ། 

མཁས་པར་ཤེས པརིཏམཉཿ མཁས་པར་ཏཌ་པྭ། 

མཁས་པས་བརནད་ དྲ་དག་ཅན་ཏེ། འདས་ཆོག། 
མཁས་པས་དེགས་ ཨན་ཏན་ཆེན་པ་ཉམས་ 

གོ _ ལ་མཁས་པའི་དྲེགས་པ་ཨད་- 

ཅེས་དང་། མཁས་པམ་ང་རྱལ་སྐྱེས་པ་ཡ་ཟེར། 



ཚ༣་༧༧་༤༧འའ༧༅༧༧ འ་པའ༨་  ༩༧༢༡༠༧༥་ཆཆ༅༣་༅ ཁ༡༧་འཁལལལ་ཊ་པབ་༡ཁ་ལ་ 

མཁས་པའི་ལས་བྱར༨་གཉིས་ 

ཙོམ་གསུམ། བྲས་བསམ་ཟློམ་གསུམ། འཇེན་རྐྱོང་ 

མཁས་པོ 

ཆཕ་ཕྲིད་ཀི་བྱ་བང་མཁས་པོ་ 

ཡོད་པ། མཁས་པ་ཏེ། ཛྫོཤ 
གི་མཁམ་པ་རྟམས་ཞྱེས་པ། 

མ།ཁབས་པོ་ 

མཁང་པ་དང་བྱུན་པ་བརྟག་ 

པའི་བཉན་བཅས་དགེ་ཝན་ 
ལེགས་བཤད་པད་དཀར་ཆཚུན་པ་ཞེཕ་པ་ལྟ་བྲ། 

མཁས་མ་ ཀགཌཀརིའི་མིང་། ཐྲད་མེད་ 
བློ་ལྡན་མ་ལའང་།། 

མཁས་བུན་ 

མཁས་བརུན་ མཁས་ཤིང་བཙུན་པ། 
མཁས་པའ་ལམ་གསུམ། འཆད་ཙོད་ཙེམ་ 

གསུམ་མེ། 

འཆད་ཙད་ 

སྤེལགསུམ། མཁས་བཙན་བཟང་གསུམ་སྟེ་བཅྲ་ 

གཉིས་པ།། 
མཁས་ཤོད་ གསབ བཐུ་ཧཱན། 

མཁས་གསང་ མོ་མཚན་བྱི་མིང་། དགའ་བའ 
བུ་ག་ཡང་ཟེར། 

.མཁུ་ལྡཾཔ། མེ་དགའ་བའ་ཁང་ཁྲའི་དན་ལ 
ཟེར་ཞིང་ཡུལ་ཉྷ་གཞི པ་བདག་ 

་གི་མཏུ ཝོག་བྱང་བ། ངོ 
.མ།ུན་པ་ ཁྱན་པ། ཟུག་ཟེར་ཆེ་བས་ 

ཁུན་ཟླ་སློགས་པ། 
.:མཁར་བ་ ཀཔལ། གཆ། མཐཁུར་ཆོས། 

འགྲམ་པ་ཨན་ཆད་དམ། མཁུར 

༣༠9 མཁོས་ཀ 

བང་ཤ་འཇེར་ཆུང་ཡོད་ལངས་མྱོད་ལྡན་ཞེས་པ་ལྟ། 
མཁུར་བ་ནས་མཁུར་བར་སྤེ་བ་ ཁ་ཟཕ་ 

འབྲམ་པའི་ཞང་གཡས་གཡན་ 

དུ་སྨོ་བ། རོ 
མ།ུར་ཆྭས་ མྲ།ར་བའམ། འཕྱར་ཆོས་ 

དང་། ཁུང་ཚོབས་ཏེ། རབ་ 

དམར་མཁུར་ཆོས་ཉི་ 'གཞཾན་འཆང་ཁའི ་འད། །ཅེཕ་ 

པ་ལྟ་བྲ། བོ 

མ།ུར་འཛུམ་ བཞིན་གྱི་མཁུང་ཆོས་འཛུམ་པ: 
པར ཤགད་ཁ་ཆང་ཚག་ 

དགད་པའམ་བཞུད་པ་ཙམ་ཟེང་བའང་སྟང་། 
མཁོ་ དྲེན་ཟྲ་ཧྱཆ་ཕར་ཨ 
མཁོ་དྭག་ མཁ་དགཾཕ་ཐམས་ཅད་ཡན།། 

མཁ་ཆེ་ དགོས་མཁ་ཆེ་བ། 
མཁོ་ཝར་ རྔང་མྤཌ་བཞིན། རྔང་མཁ* 

བ་ལྟང། རྔོན་མ་ནང་བཞིན། 
མཁོ་བ་ ཨུཔཀཿ ཨཕཡུཛ། དགེས 

པ་དང་། དན་ཅན། ང་ལ 
འདི་འྲད་ཉིག་ཉེ་བང་མཁ་ཨད་ཅེས་པ་ཉྭ་བ། 
འཁཾ་བཞང་འདྲི་སྦལ་སྣང་། 
མཁོབ་བལ་ ཁ་ཅིག་མཁབ་བལ་ནི་ཡུལ། 

སྐད་ཁུ་ཝུ་ཞེས་པ་དང་ཁྱི་བཌ། 
ཀྱི་ཟླུ་རིང་ན་སླེས་པ་ལ་ཤིན་བུ་འཇམ་པ་ཞིག་ཡེད 
པ་ལ་འདེད་པ་མི་འཐད་ད།། ྦ 

མཁོས་ཀ་ བཅད་དང་། མདག་ལའང་། 



མཁྒོས་བྱཐ 
བཏད་པའ་ ་དེན། 

བླེ་བག་ཕབ་པ་དང་། བླ་བདེ་ 

ྦ མེར་སྡེད་པ། 
མཁོས་ཕབས་ ཨདིབྡྲ། བླེ་བག་ཕེབས་པ། 

མཁོས་ཞན་ སྭཱརཿ ཧུས་རྟཾབས་ཉེན་པ། 

མཁོས་སུ་ཕབ་པ་ དགོས་སུ་འབབ་པར་བྱས་ 

ཧང - ད་གཱཧྲ་ྲ་བྲཧྒྲ 

པ་དང་། བླ་ངང་གནས་མུ་བཉུག་པ། 

མཁོས་སུ་འབབ་པ་ ལོགསུ་བཞུག་པ་དང་། 

རང་གནས་སུ་འཇག་པ་ལྟ་བྲ། 

འབེབས་བཀམ་མཊེད་གང་ 

ཟེར་བ་ལ བྲ་སྟེ། བརྡ་ཡིག་བླ” 
གསལ་མགྲིན་རྒྱན་ལས། མཐྲེ་བང་བསླེང་བཞིན་ 

བའི་མྲའེའ་ཆུང་ནས་མའེ་བོང་གི་རེའི་བར་གྱ
ི་ 

མཁོས་ཁྱབ་ 

མཁོས་ཕབ་ 

མྱད་གང་ 

ཚད། ཅེས་གསུངས་པ་དང་། མྤའེ་པོང་ཅེ་ནམ། 

མཛུབ་མ འི་དྲྭ་ས་ཆིགས་བསླམ་པནེ་བརང་གྱི་ཚད་ 

དེ མོར་ལྔ་དང་། ཁུ་ཚང་བཅངས་བའི་རྟེང་དྲ་མཐྲེ་ 
བོང་འགྲེང་པ་ལ་རྙང་མྱེད་གང་ཞེས་'བྱ་རྟེ་པོར་ 

_བདུན་དར་། མྲའེ་བོང་གི་ཀེ་ཆི་ཌ་ཡན་ལ་མཚོན་ 

ཞཱེས་བྱ་རྟེ་དན་ཡ་སྲར་ད་ཡེན་ན།། ཞེས་སྨན་གྱི་ 

བྱང་ཁོག་ཡུས་ཐྲིག་གི་སྐབས་སུ་བཤད་ད།, །ཞེས" 
པའ།། ( 

མངཏུ་མཆག་ ལཾ་ཧན་དྲག་ཅའི་ནང་ཚན་བཅོ་ 

་པ་ལྕགས་ཕྦུལ་ལོ་ཡི་མིང་རྟེ། 

ལེཌ་ཕྱང་དྭ་བྲིཤབྲ། ཧྱ་ནག'སྐད་དྲ། ཟིན་ཟི་ཐེསོ།| 

མངྱུང་ཕྱད་ 

མཁྱུད 

མ།ཏྱེན 

མུཏྤི། གསར་བ་བྱ་བའམ། 

ཕྦས་པ་སྟེ། ཕེར་དཱ་བྱས་པ། 
འྲད་མ་དང་། ཆོས་ལ་དཔེ་མྱབད་མི་བ་ཞེས་པ་ 

ལྟ'བུ། རྒམ་བྲག་ཡའང |! ད 

མཐུད་གྒང་ མསད་གང་། 
མཁུད་པ་ འཕྱད་པ། ཕྲེད་པའམ་གསང་། 

བ་དང་སེར་སྟ་བྱེད་པའི་དནྭ 
ཏེ་ཡརང་མན་ངག་ལ་དཔེ་མྱའུད་བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 

མཁུད་དཔྱད་ སུྲི་ཡཾགཿ མན་ངག་གསང” 
ནས་འཆད་པའི་མིང་། 
ཙ་གེ་ཅོ་གེ། བཤད་པའམ་ 
གསུངས་བ་ལ་སྟང་ཨང་། 

མན་རག་གནད་ཆེ་བ་ཕྲན་བྲ་སྦས་ཏེ་ཆད་པ་རྟེ། 
ཕན་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་ཕྲན་བྲའི་མིང་ངོ | !ཞེས་ 
དང་། ལྐག་འཆད་བྱེད་པ་སཾགས་ཆོས་བཀའ་རྒྱ་ 
དགེས་པ་ལ་ཟེར། ཕ་དམ་པ་སངས་ཧྱཔ་ཀྱི་མཁྱད།་ 

རྱྱད་ཅེས་པ། ཡང་མཁྱད་རྱད་ཡན་ལག་བརྱད་པ་ 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

ྱན་ཅུད་པ་ ཐན་པ 

མཁུད་མ་ ཕསྱ་ཁྱད་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོརམ་ཿ 

མཁུད་མོས་བསྐར་བྲ་རྟེ། ཆུ" 
འབྲེན་བྱེད་སྤུ་གྲདམ་ཟམ།ལ་ཟེང། འཁར་བ་ 

བཟ འཆུན་གྱེ་མཁྱད་མ་དང་འདྲ་ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། 

མཏན་ ཙཛྔ། ཛཱན། ཤེས་པ་ཏོགས་པ། 
ཀུན་མཁྱེན'ཞེས་པ་ལྟ་ཐྲ་སྟེ། 



མ།བེན་མ།བན 

ཤེམ་བ།ཏཐམས་ཅད་ངེས་པའམ་རྟོགས་པ་དང་ 

ཤེས་པའི་དན་ཅན ལ་ཟེར། 

མཁྱིན་མ།ཕཐན་ ཤེས་མཁན་ཏེ་ཆེས་གང་ལ་ཨང 

རྒྱ་མཆོ་ལྟ་བུར་ཧྱ ཆེན་པར་ 
མབེན་མཁན། 

མཁྱིན་རྒྱ་ཅན་ ཨཾ་མཁྱེན་ཞམ། མངན་མཁྱེན། 
མཁྱེན་རྱ་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་ 

མཐང་ཧ་ཅན་ཤྱི་བྱ་བཏང་བ་ལྟ་བྲ། 

མཁྱེན་ཌ་པ་ པངས་ཅུས་ཏེ། མཐེན་པའི་ 
ཕྱན་ ལྔ་མངའ་བང་བརྗད་དེ་ 

ཤའི་ཕྱན་དང་། ཐྟའི་ཕྱན་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ 
རྱན་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྱྱན་དང་། མངས་རྒྱས་ཀྱི་ 
སྱན་དང་ཚྔ་ཡའེ། 
མཁྱེནད་ཅིང་ དྲ་དག་དངས་ཅན་ཏེ། ད་ 

དྲག་དངཾས་སུ་མེད་པ་མཁྱེན། 

ཐྱིང་ཉེས་པ་ཤེས་པ་དང་རྟོགས་པ་ཞེས་པ་འོ།། མཁྱིན་རན་ ཁཱ་ཤྲས་དང་། ཤེས་རབ་ཅན 
` ཏེ། བ་དང་ཧ་ཆེའི་ཆོས་ 

ཡ་མཁེན་པ་བཟང་པོ་དང་ཝྡན་པ་ཞེས་པན། 
མཁྱིན་པ། ཧ་ག་བའི་ཉེ་ཚིག། ཤེས་པ 

^ རང་། ཡིག་བ་དང་། གོ་ 
‹ དན་རྟགས་པ་ལྟ་བུའ་ །། 

_མཁྱེན་དཔྱོད་ཡངས་པ་ ཤེས་ཤིང་བཏག་ དཔད་ཐེད་པ་ཡ་མཁས་པ། 
མཁྱིན་སྤྱན་ཡངས་པ ཤེས་ཧྱ་ཆེ་བ། མ་འོངས 

 ±ཌ༡ མང་པོ 

ཁྲག'རིང་གནས་ལུགས་རོགས་ཐུབ་པའོ། ། ྦ 

མཁྱེན་བརྩེ། མཁྱེན་པ་དང་བརེ་བ་སྟེ་ 
མྱེན་བཙེ་ཤུས་གསུམ་གྱི"ཡཱན 

ཏན་ཤཱེས་པ་ལྟ་བྲ། 
མཁྱིན་ཆཚུལ་ཅན། ངེཊཿ ཤེས་པའི་ཚལ་ལྟ ཐྲུ 

བྱེད་པ། 

མཁྱིན་གཟིགས་ མཐྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན 

པ་ཉེས་ཕེགས་ཏེ། གཉན་ 
གྱ་བདེ་རྫུག་ཤེས་ཤྭཾང་དེརང་ཕན་རྐྱབས་བེད་ཐུབ་ 
པར་ཟེར། 

. མཁྱིན་རབ།་ པཱ མཁྱེན་པའི་རབ་སྟེ། 

ཤེས་རབ་དང་། བློ་གྲོས། 

མཁྱེན་གསུམ་། ཨཱལཡ། པིཏ་ཡ། ཁཱུན། སངས་ 

ཧྒྱཔ།ཀྱེ་མཁྱེན་ཤན་ཏེ། གེ་ 

ཤེས། ལམ་ཤེས། ཉམ མཁྱེན་ཏེ་གཟུམ་མོ། 

མྲང་ ཁཏཿ ཤེད་ཆེ་བ་དང་། སྲ་ 

ྦ བ་དང་། གྱོང་བ། 

མ ཁྲང་འགྱར་ དྲག་པའམ་དྲ་བང་འགྱརང་བ། 

མྲ།ང་པ་ ཤེད་དང་སྔལེཌ་པ་དང་ར་བ། 

མཁྦང་པོ་ མྲེག་པའམ། དྲག་པ་དང་། 

; ཡུམ་ཀི་ཤེད་ཆེ་བ་ལ་ཤེད་མོ་མཁྲང་པ་ཚེ ར་པ ་དང་། ཱ 

ཇི 

ཧང་པ། སྲ་བར་འགྱར་བ་ལྟེ། 

བུང་གིན་འདུག་ཅེས་པ་དང་། འཇིང་བ་མཁང་ 
པ་དང་ཤེད་མ་མྲཀང་པོ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 



མཁྲངས་པ 

ཀུར། མྤབངས་པ་དང་མྤང་ 

པ་ཁྲང་པ་གསུམ་དོན འདྲ། 
ཏྲང་དང་། 

ཟླས་ཐང་ཙན་དང་བཏོན་ཐ་ 

དང་འགཤྱར་མེད་ཅེས་པའ།། 

མཁྦིབཛ ཀརྷྡྷ། ནེཙ་ཟུ་ 

འཆེང་བ་དང་། ཡག་པའི་ 

མའག་མའི་ཆེག། 
མཁྲིགས་ ཀྲའིན། སྲ་བའི་དེན། 

མཁྲིགས་མ། ང་པ་ བྲ་ཉི་ང་བརྟན་པ། 

མཁྲིགས་པ་ པྲ་བ་དང་། ལག་པའི མཁྲིག་ 

མ་ལའང།། 

མྲིས་ཆེན་བཞི་ མི་དང་དམ་བྱ་ཤོད་དང་ཉ་ 
སྟེ་དེ་བྙིའེ'་མཁྲེས་པ་ལ་ཟེར། 

མྲིེས་ཐབས་ མཁྲིད་པའི་རྣམ་པ་ཅན། 

མཁྲིས་ནད་ 

མཏངས་པ་ 

མཁྲང་བ་ མྲ ཁང་ས་དང་། 

མིག་མ་ 

རྒྱས་པའི་ནད། 
པཱི། ནང་ཁྲལ་མཁྲེས་པ། 
མིས་ནད་ཅན། 

མཁིས་པ་ཅན་ མབིས་ནད་ཅན། 
མཁྲེས་པ་ལུད་པ་ མཁྲིས་པ་ཁྱབ་པ། 
མཁྲིས་པའི་ནྭས་པ་ ཤེལ་ཕྲེང་ལམ། མྔའིས་ བ་གང་ཡཨང་ཧཱས་བསིལ་མའྲིབ 
ནྭད་པེལ། །མི་མྤབིས་ཙ་འབྲོས་འཕྲང་ཕྡོམ་མ་ལ་ 
ཕན། {( དུག་རེཾ་གས་ར་ ་གྱྱད་ནས་གཅུན་བྱེང་བཞི་ 

མཁྲེས་པ་ 

པཏལ། རྟརཾཿ མྲའིས་པ་ 
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_ བཏུང་བས་) གླ་ནད་ཕན། 

ཡམ དགག་པས་བྱེད་དྭ ཆེ"'འཇུག་པའ་ ) དུག་དང 

མཁྲེས་ནད ལ་ཕན་བཤལ་ཇྗེས་གཅེད། །དམ་ 

མྤིས་མྲཁིས་པའི་མཆག་ཡིན་ཅ་ཁ འཇིན། (ཧས 
དབྱེ་ཚི་སྨན་སྐབས་བཤད་པ་ལྟར་རེ ) རྨ་གཔཾ 

མབཾཔ་སེལ་མིག་གི་ཞད་ལ་ཕན། །དྲེད་མའི་མྲེབ་ 

པ་དམ་དང་ཤཱས་ཕྱོགས་མཐུན། །གླང་ཆེན།་མདྲི་ས 

པས་དུག་གིས་ཤ་སྐམ་གསཾ། །(ཕྦྱར་དུག་གིས་ཤ་ 

འབྲི་ནས་རྟག་སྟེམ་དྲ་འགྲོ་དེ་ལ་དྲུག་སྨན་དང་ 
ཕྦྱང་ལ་གཏང་བ་ཡེན།) གྲགས་མོས་སཕྱར་དྭག་ 

ངྱང་མྲིས་ཏཱ་ལོག་འཇམས། (ཆུ་བྱ ངང་པ་ 

དཀར་སེར་རིགས་གཉིས་ཡོད་འདྲ།) གཡག་ཤཾད་ 

བྱང་ཁག་ཅ་སྡེམ་མེ་དྲད་སྐྱེད། །ཁྱིམབྱ་མཚའ་ 
ལུས་ (དེའི་མཁྲེས'པ་མ་བྱའི་བླེ་ང་ལ་ཕྤྱང་བས་ 

དུག་ལ་ཕན།) མ་བྱའི་རྒད་དྲག་སེལ། །རྩངས་ 

བའེ་མྤ།དས་པས་མགོ་ཨེ་ཤའུ་མྐྱེད། །རྤལ་ཞག་ནེ་ 

ཅོ འི་མྲཏས་པས་རྱར་དུག་གསེལ། ཁྱི མངྦས་སྱར་་ 

དུག་རྨར་ཕན་ཆང་ནད་འབྱངས། །བྱ་གྒེད་མིག་ 

གསལ་མ་གསཔ་ (མཁྲེར་པ་མིག་ལ་བྱགས་དང་ 

[ཡུག་དང་ཏ་ ཨེ་ 
མྤབིས་པས་མ་ལ་ཕན། །ར་མཐྲིས་ཕྲིན་གསད་ 
དུག་ནད་ཆེགས་བྱེང་སྲེལ། །གླང་ (ནག་པའི་) 

མའིས་སྤང་དུག་མིག་ལ་ཕཾག་པར་ཕན། !ཉ་མཁྲིས 

མ་ཚད་མིག་འགྲེབ་དག་ཡ་ཕན། །ཉ་སཾགས་ཆུར་ 
གནས་མཐྲིས་པས་མེ་ཆིག་གསོ། །ཕག་ཁྲིད་མ་དུག 

ཚད་ནེལ་མིག་ཡ་ཕན། ་།བམེ་རྷ་བ་བེཧཾཧ > 



མྲག་པའི་གསལ་བྱེད་བཞི 

བས་མ་ཆུང་སེལ། །ཟླལ་ཆེན་མཁྲིས་པས་ནད་ 
རྣམས་རྱྱིལ་ཕན། །སྣ་ཆོགས་མཁྲིས་བསྔང་མ དྲག 
མྤབིས་མིག་ཕན། །ཞེས་གསུངས་ས།། པེ བ་བོ ༥. བོ བི མཁྲས་པའ་གསལ་བྱད་བཞི་ དམ་མབྲབ་ 

དང་། 

འཕྱི་བའི མཁྲིང་པ། ཉནི་མཁྲིཔ་པ་དང་བཞིའོ།། 

རི་བོང་མྤ།ེས་པ། 

མྲིས་མ་ འཁྲེས། ཉེ་བ་དང་འགྲམ་དང 
འཁྲིས་ལ་འཇུག་གོ་སྣམརྲ། 

མཁྲིས་ཚད གྲང་མཁྲིས། 

མིས་རེམས་ མཁྲིས་པའི་ནད་རིམས། 

ཁྦིས་ཤས་ཆེང ཐེ་ཡེ་ཚུ་རུུན་ཇྔ་ 
- རོད 

མྲིས་སུ་ གམ་དྲའམ། མདུན་དུ། 

མིས་སེལ། ཕེ་བའི་མེ་ཏོག་སྟི། དེ་ལ་ 
པ ཧོད་གཡུང་གཉིཕ་ཨད་པས། 

ྦ འདི་མེ་གཡུང་ང་། ། 
མྔ།གྲས་པ་ ཀྲིར། ཀྲའིན། སྲ་བ་དང་། 

མི་ཤིག་པ་དང་། མི་འཇིཌ་ 
པ་དང་། མི་ཕྱིད་པ་སྟེ། མགཾ་མྤ།ེགས་ཅན་ 
ཞིས་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁང་ དྲ་ཧ། དྲཀ། བཿ ཆ་ཡང་ཐ་ 

དང་། ཨཾ་རྔུགས་པ་དང་། 
སེམས་མ་རངས་པ་དང 'འགྱད་པ། 

འཁང་གིན་བྱེད་པ་ ཡང་། འཁང་བྱིན་བེད་པ། 
_ ཧརབ་ཉེེན་བྱེད་བཞི་དན། 

༢༡༢ ཞཁན་ཐ 

འཁང་བ་ བླེ་མ་རངས་པས་འགབྱོད་པ་ 

སྟི། སྲེམས་མི་དགའ་བ་ལྟ་བུ་ 

ཁྱེད་ལ་འཁང་ཆེག གཅིག་ཀྱང་འདྲག་ཅེང་དང་། 

བླབ་དཔན་ངེ་འཁང་བྱང་ཉེསཔ་ལྟ་བྲ། 

འཁང་ཞིང་ཁྭཁུ། ཀློང། སྔང་བ་དང་། ཡིད་ 

མ་ཇང་པར། རྐོག་ཤུབ་ངན་སྨས་བྱེད་པའི་དནཾ།། 
འཁང་ར་ ཉེན་ཏེ་ང་ཧྱལ་བྱས་དའམ། 

ཁོན་ཉིང་ཁྲམ་པའི ་དན། 

ང་འགྱཾད་ཆེག་གིས་ཡེ་ཡན་ 
འདའ་བའ།། 

འཁངས་ ང་རྒྱལ་བྱས་པའེ དན། 

འཁད་པ་ བཅཞན་པ་སྟེ་ང་མོང་ལ་འཁད་ 
པ་ཉེས་པ་དང་། ཡང་བཐྲཌ་ 

པ་དང་བཀག་པ་རྟེ་ཞྭང་འཁད་དེ་འགྱེལ་བ་ཞེས་ 
དང་། རྒ་འཁད་འདུག་ཅེས་པ་ཟྒཾ་ཧྱབ པའམ་ 
རྒེ་གཏན་གྱིས་མནན་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁན་དཀར་ རྩ་སྨན་ཨ་ཀྲོང་འཁན་པ་ཟེར་ 
བ་དེ་དང་། འཁན་སྐྱ་དང་། 

འཁན་ནག་པ་མཌ་ཞི་འཁན་པའ་རིཌ་ཤྭ་རྟག་ག } 

འཁན་པ་ རྫ་འཁན་པ་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ 
ལས། དའཁན་པས་ཁྲག་ 

གཅོད་ཡན་ལག་སླངས་པ་འཇཛཾམས། །ཞྱེས་པར། 
དཔག་བསམ་ལྔེན་པང། འཁན་པས་རླང་ནད་ 
སླངས་པ་འཇམག། །གཆོག་ཏུྭ་རྡེན་ཀྐྱེས་བྲམས་ 



མས་སས་་ཆམ༅མལམམསལ་སསམས ༧ ཆས་:༠༠༠:9:9༡་མིེི-.,.༡ས་ མ ༅་༡ས་ས༩ས་༤ར་བ་༠་༤པ་ འབར་མ 

༡༨བ༩མཚ་བམང་༢་ཝང་བབཆལཔེས་༠༠༦ེང་བརཞེང་ཟང་ཉམཆ༢་ ཨཿཿཆས་པང༤་ཤ་བ་པ་འ་༤༠་བ་བས་2་ང་ེེང་4ོཆྐ་ལ་ཆརལེ༧ེསས་ ངྐལེས་ས་ལེལམ་ཞེ6ནང་པཇོ་ལེཿསཉལ། 

ཆད་གཅད། །ཅེམ་དང་། རང་བྱང་བམ། འཁན་ 

དམང་གྲང་སྐླན་འདུལ་བཞི་མཆོག །དཀར་པཾམ་ 
མཁལ་མའི་ནད་ལ་ཕན། །གསུངས་སེ། །འདེ ལ་ 

རིགས་བཉི། འཁན་དཀར། འཁན རྐྱ། འཁན་ 
དམར། ད།ན་ནྲག་པ། ཕྱེ་སིང་། བླནྡཱའྡི། 
ཚངས་པའི་དྲང་མ། ཕྲཾ་རཏཱ། དཔའ་བ་ཉིད། ཧར། 
ནབེན། ཧྱ་ནག་སྐད་དྲ། ཟིལྭ ཏིའྲ། གབ་ཏུ། ཁྲག 

གཅད་རལ་པ་ཅན། ཟེར་བ་སྐབས་འགར་ནྲེའུ་ 

མངག་མང་ཡང་ཟེར་བ། རངེ་རལ་དང་རྟབས་ཕྱེད 

དགམ། སྐབས་འདིར་དགོ པ་པ་ནི་འཁྲན་རྐྱ་ཡིན་ 

ཡ། འཁན་སྐྱ་ལོ་དཀར་སྤུ་བ་འདྲ། 'དྲི'ཉིམ་བྲག་ 
གི་ལགས་ཡལ་རྐྱེ། །རིང་ཚད་མདའ་རེ་ཁྲ་ངེ་ 

ཙམ། །ཞེས་རྟགས་སླད།| འཁན་དཀར་ནི།, 
མཁན་ཨ་ཀུང་ཡང་ཟེར། འླབུངས་དཔེར། འཁན་ 

པ་ཨ་ཀྲོང་གཡའ་སྨང་ཆྙེང། ལཾ་མ་དཀང།འཇམ་ 
- ཟུང་ལ་སྤུན། །རང་ཐུང་མབྲོ་རེ་མཛྲབ་རེ་ཙམ།། 

རཆ མེ་ཏག་ཕེར་པ་དྲི་མ་མངར། !འཁན་ཆུང་གསེར་ 

མགཾ་ཤེས་ཀྱང་བྱ། །སླངས་འདྲལ་འབྲས་དང་མ་ 

` _ ཡ་ཕན། .།གླ་ནད་འདྲེན་ལ་མཁལ་མང་ཕན། ། 

_ ” ཞྱེས་དང་། ནག་པ་ནི། འཁན་ནག་པ་སྨད་ཉིན་ 

_ མས་མྐྱེ། །ཕུང་པ་ཆེ་ཡ་རྩ་མཁར་སྡོམ། །སྡོང་པོ་ 

དམར་ལ་ལོ་མ་ནག །དྲི་ངན་སླངས་འདུལ་ཐེག་ 

- - བ་འཇོམས། །བཅོས་པའི་ལུམས་དང་བྲེགས་ 

དྭད་ཀྱིཟ། [།གངུཌ་ན་གྲང་བ་གཏིང་ནས་འད་ན།། 
གྲེས་གསུངས་ཕཾ།། 

འཁར་བོང་སྲིན་ཅན 

འཁན་བུ་ འཁན་བ་ལ་རྫོན།ཏེ། 
པྲི་ཡང་ཀྲ། 

འཁན་དམར། འཁན་པ་རསྟེ། གང་གསལ་ 
ལྟང་ར། | 

འཁན་ཨ་ཀང་ འཁན་པ་དཀར་པའི་མིང་ཡིན་ 
པ་རྨར་ལྟར་རེ། ། 

འཕམ་པ་ འཇིགས་རངས་ཀྱིས་དྲན་མེད་ 

ྦ དུ་བཅལ་བ། 

མུཚྩོ། བརྒལ་པ། ཉམས་པ་ 

དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་ 

དུ་མི་གནང་པས་དྲན་མེད་བཧྱལ་བཞོ།། 
འཁམས་པ་ཕག་པ་ ན་ར་ལྡན་མེའམ། མི་ 

` ཕྱག་པོ། ྦ 
འཁམས་ཤིང་ བྱཧལ་བའམ་བོག་པ། 
འཁམས་ཤིང་འ།ྱུན་ བརལ་བ་དང་། བོག་པ་ 

དང།། ན་ཟུག་པོགས་ཀྱིས་ 

སྐད་ངན་ཤོར་བ། 
འཁན་ བཔྨརཏ་ ཆགས་པ་དང་། ཉེན'; 

པ། གསལྟ་བཱ་ལྕགས་གཟེར་ 

རམ་ཟུང་ལ་འཁར་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། ཟི 

འཁམས་པ་ 

འཁར་དྲ་ཀེལ་ ཤཿ འཁར་བ་དྲཀོལ་བ། 
འཁར་གོང་ . མེ་རྡེ་དཀར་པཾ་ ་ཆེལ་ལྟ་བྲ་ཉིག, 

. འཁར་གོང་སྲིན་ཅན་ འབྲ་རས་པ་ཉ་བའི་རེ་ 

དཀར་པོ་སྟེ། འཁར་གོང་ 

ངས། དཀར་གོང་དན། སས 



བླ 

འཇར་སྒོང 

འཁར་སློང་ དཀར་གང་ཏྟེ། གོང་དྲ་ཀའི་ 
རསྐབས་སུ་གསལ་ལ། ། 

་ལབར་རྔ་ དཔེང་ན། དཀོན སྡེ་ཆན་པོ 

ཁག་གེ་བརྡ་གཏོང་འཁར་ར་ 
ལྟ་བུ། རལ་མའི་བྱེ་བྲག་ཧྱ་རྔ། ཁྲཾ་འཁར་གྱིས 

བཟས་པའེ་ར་བ། 

༢བར་བ་ ཀ། པ། ་ཀྦཾསི། འཁར་རྱྱུག། 

ཆུ་ཤིང་གི་འཁང་བ་བྲགས་པ་ 

ཞིག་དང་འཕྲད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་རྟེ། ཡག་རྟེན་དབྱག་ 

གུའ་| །ཡང་། ལྕགས་ཞཁང་ཉེས་ཏེ། ཤེལ་ཕྲེང་ 
ཡས། འཁར་བ་ང་གན་གཡའ་ཡེས་མེག་ནད་སེལ།། 

ཞེཔ་པའི་འཁང་བ་ལ་དཀར་དམར་གཉིས་ཡད་ / 

པའི་གྱ་ཁམས་ཚ་བ་རང་ཕེགས་ནབ་བྲན་པའི་ 

གཤའ་དཀར་དང་འཇུས་ནས་བྲན་པའི་གཤའ་ནག་ 

ལ་ཟངས་བདན་རྐོར་བསྲེས་པས་གཤའ་དཀར་ནག་ ‰ 

ཕར་ཕར་འགྱར་ལ། ཡེར་གཤའ་རེགས་ཀྱི་རྒྱ་ 
དང་དེ་བཉིན་ཟངས་སྐོར་ཐང་ལ་ཁ་ཚར་ཏི་ཚ་ 

དང་གསེར་དྲངལ་ལ་ཕགས་པྲསེ་ཉིང་ཆོད་ཀྱི་ 

དབྱེ་བས་ལི་འཁར་དང་། ལི་ལ་དཀར་ཕེང་དམང་ 

གསུམ། དེ་ལ་ཡང་མདག་ལི་སྐད་ལི་གཉིས། སྐད་ 

ཡི་ལ་དཀར་སེར་གཉིས། འཁར་བ་དཀར་ཕམེར་ 
དམང་ནག་བཅའི་པཌ་ཀྱི་ལག་ལེན་སྐོང་ཐང་བདག་ 
་གིས་བྱས་པ་ལེགས་སུ་གསལ། དེའི་འཁརང་དཀར 
དལ་མ་སྨན་དང་ཟྱར་ནས་མིག་ལ་བྱགས་པ་དང་། 
འཁར་དམར་གཡད་མག་ཏུ་སློང་ཞས་རྔ་ཤུ་ཡ་ 

ཊཱ? 

འཁར་བས་བཅགས་པ་ དབྱག་པས་ 

°. བཇཛངས་པ། 

འཁར་དྭབག་ བེང་ཀ། འཁང་བ། ཐུག་པ། 

འཁར་གཞོང་ ཐྟོད་དེ། འཁར་བའི་གཉང་པ། 
འཁར་ཟངས་ འཁངར་པའི་ཟངས། 

འཁར་གསིལ་ དགེ་སོང་གི་ཕག་འཁར། 
གསེལ་བྱེད་དང་། གསེག་ 
ཤང་ཡང་ཟེར། 

འཁར་གསེལ་གི་མདོ་ བཀའ་འགྱང་ནང་ཡད 

པའི་འཁར་མིལ་གྱི་མད། 

རགས་ རརཏྐ་ འཁལ་དང་། རྐུད 

འཁུ་འཁྲིག 

བྱགས་པས་ཕན་པ་མྱོང་གྲབ་བ། །ཞེས་གསུངསོ།༔ 

འཁར་བའི་མཛའ་བ་ འཁར་རྒྱགས་ཀྱི་གློགས 

ཏེ་ཧན་པ་དང་། གན་མོ། 
འཁར་བར་འབཁྲིལ་ གན་གན་མཁར་བར་ལུབ 

བརྟེན་པའམ། ཤིང་ཕོགཔ་ 
ལ་དྲཀིས་པ་དང་། འཁྲིས་པའམ། འཁྱད་པ། 

འཁལ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ་སྟེ། བལ་ 

སྐུད་ཕོགས་ལག་པས་བཀལ་བའི་ད་ལྟ། 

འཁལ་བ་ བལ་འཁེལ་བའམ། རྨེལ་བ། 

ཞུ ་ ཀློད། རྔང་བའི་དན་དང་། 

ྦ དབྲགས་ནང་ཕྱིར་འདྲེན་དུག 
རྐད་ཆུང་ཆུང་བྱང་བ་ལྟ་བུ་ལའང་། 

འཁུ་འབྲེག་ འདཌ་པའམ། འཆེ་བ་དང་། 
འཁང་བ་སྟེ། སེམས་མི་དགའ་བདེ་དོནྫ། 



འཁུན་སྒྲ 

འཁུ་ལྡོག 

ཁྲེས་བའམ། མི་དགའ་ངའི་ 
དན་དང་། ཡིད་ལ་མ་འབབ་ 

པརྟེ་ཚེས་སྲུང་དང་ཡུལ་རྷ་གཞེ་བདགེ འཁུ་ལྔག་ 
བྱ༨་པ་ལྟ་བུ། 

འཁུ་འཕྲེག་ 

འཁུ་ལྡོག་ 

ཉག ཐོ་ཞཐེར་བ་རྐང་། ཐྲ 
པ་དང་། འཆེ་བ་དང་གཞན་ 

. ཨང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་ཤེས་ཕྱིར་ཁྲེས་པའམ་ནི 

དགའ་པ་ལའང་།། 

འབུ་བྷ དིཧ། འགྲན་པ་དང་། ལམ་ 
རིམ་བརྡ་བཀྲལ་ཉེང་མཁལ་ 

བརྫས་པ་ཡས། འཁུ་བ ་ནེ། ཏི 'མྔང་ཐ་ ཀེ ་པའི་ 

བརྡ་རྙིང་དྲ་བཤད་ད།། བརྟབ་ཕེམས་སྐབས་ཀྱི་ 

འཁུ་བ་ནི་གན་ད་པར་འདད་པ་ལ་བྱའ།། ཞྱེས་ 

གུངས་པ། །ཡོག་པ་ཡང་འཇུག་གོ། 

འཁུ།བའི་བསམ་པ་ ལག་པའི་ལྟ་བ། ལེག་རྟོག། 

འཁུ་བར་བྱེད་པ་ དྲྭཧེཏི། ཁྲཾ་བར་བྱེད་པའམ 

འྲད་བར་བྱེད་དེ་ཕྔང་བཞ།། 

འཁྱ་བྲྱད་ གཞ་དབྱེད་དྲག། 
འཁུ་སེམས་ འཆེ་སེམས་ཕམ། གཞནད་ 

པན་ཕེབས།ཁོན་འཇིན་ལ་བྲ། 
འཁུན་ བེརི། ཨང་ཧ། ཕེམས་ཕྲག་ 

དང་ན་ཟུག་གིས་སྐད་ངན་ 
ཤྭཾར་བ། འཁུན་པའམ། འཁུན་སྨའི་དོན། ྭ 

ན་ཟུག་གཏོང་སྐབས་དབུགས་ 

འབྱང་ཇུབ་ཀྱི་སྨ། དབུགས་ཡར་མར་འཐྲེན་སྒ། 

82. འཁུར 
རཾ ༩ ལལ =; = རྫ ཤེ འཁུན་ཅང་འདུག་ ་དྲ་ཤམ་ ཀ 

ཅེསཾ། སྐད་ཤར་ཉེིང་འདྲག། 
འཁུན་པ། སེམང་རྲག་ནས་འཁུན་བྲ་ 

བརྟགས་པ་དང་། འཁུན་སླས་ 
ཁང་པ་ཁིངས་ཟེང་བ་དང་། ཕང་བའི་དྲག་ལ་ 
ལ།གཤག་རྣར་འཁུན་ཟེང་བལྟ་བུ། ྦ 
འཁུམ་ རྭ་བང་བྲས་པའམ་ག་པའི་དོན། 

འཁུམ་པ་ ཐས་པ་དང་། རྐང་ལག་དང་ 
རམ་ཕགས་རང་བཞེན་བགྱིས་ ྦ 

བསྙམས་པ་སྟེ་འདྲ་བ་དང་། ཁུམས་པ་སྟེ། ཨན་ 
ཡག་ཞཁའམས་ཟེར་བལྟ་བ་དང་། བླཾ་ཆུང་བ་དང7 
བག་འཁུམས་ལའང་།། ཐོ 
འཁུམས་ བཏཾཿ བཀེཙ། ཨབལཝྭཾན། 

པེམས་རྟབས་ཞུམ་པའི་དེན” 
དང་། སྐག་པའམ་ངའལ་བ། 

འཁུམས་པ་ ཀང་ལག་འཁུམས་པ། བླ་ 
འཁབུམས་པའར་སླམ་པ་དང་། 

ག བ་བྱང་བ། ཐྲས་པ། ཤེས་པ། ྦ 
འཁུམས་པའི་འཇུམས་ ཤ་འཇུམས་པ་ཉྟེ་ 

ཤ་སྐམས་པ་དང་རྩ་ཕྲན་ 
ཞབུམམ་པ། 

འཁུམས་ལགས་ ཐར་པ། གཾ འ། ཤེས་ 
པཾ་ ཞེས་པ་ ལྟ་བུ། 

འཁུར་ བྷརིཏ། ད་པཾ'ཕེཌ་འཁཱར་བཞི་ 7: 

ྦ མི་དང་། ཁྱེར་བ་དང་། ཁག་འཁུར་བ་ཕཌ་ཡའང་༔ ་ཱ ¥ ་ 



༤ འཁར་དུ་ཐོགས་ཏེ 

འཁུར་དུ་ཐོགས་ཏེ་ ཡག་པར་ཁུརའེར་བ། 
བེམཕ་ལ་འ།ང་བ། རང་ 

ྦ འཐྲིནི་ཡས་ཀ་དང་བར་ལེན་པ། 

འཁུར་བ། ཙམས། བཀན། ཆས་ཀྱི་འཁུར 
བ། མང་དང་སྣམ་ལ་བཅོར 

པའི་གར་དང་། ཁུར་འཁུང་བ། མི་ཐྲེག་པར་ 
འཁུང་བ་ཐེེས་པལྟ་བྲ་ལའང་།། ` 

འཁུར་ཆས་ གཉ། ཀཊཿ ཁུར་ཆོས། སུམ 
ལ་བཅོམ་པའི་འཁུར་བ། 

འཁུར་ར་ སྡམ་འབུར། 
འཁུར ད་ །'བྱས་པ། ཁའེ་འགྲམ་ པའི་ ནུང་ 

དྭ་བསགས་པའི་དན། 
འཁུལ་ ཙནྣན: སླག་པའེ་ཕེམས་དང་། 

ཞམ་པའམ་འཇིགས་པ་དང་། 

ཁྲལ་དང་ཨིད་འཁུལ་ལའ་།། 
འཁུལ་བ། ཁབལ་ཁུལ་བ། 
འཁུལ་ཞ་ བུ་ཆུང་འཇེག་པའི་སྟད། 

འཁུས་པ་ ཁུ་བ་འདེན་པ་དང་། ཨང་ 
. བླསླ་བ་དང། བསླས་པ། 

འཁེགས་པ་ འགེགས་པ། ཉེས་སྐྱེན་པཌ 
འཁེགས་པ་པ་དང་། འཁེཌ་ 

བྱེད། ཇི་ལར་བཀག་རང་མ་འཁེགས་ ཉེམ་པ་ལྟ་ཐ། 

_ འཁེངས་པ། ཁེངས་པ། ཁག་གིས་ཁེངས་ 
ཡཾད་ཅེལ་ ཧྩོ བླ་ གྲོས་ ཨེ 

ཁེངས ཉེས་པ་ -འ ་བུའི་ འཁེངས། 

22?» འཁོང་བ 

འཁེབ་ ཇ་འཁེབ་ཐབ་འཁེབ་ཆར། 
འཁེབ་ལ་བ་དང་། གབ་པ། 

དང་། འགེབས་ པའམ། གཡགས་པ་ ཡའ | ྭ 

འཁེབ་པ་ ཁྱབ་པ་སྟེ། བྲམས་ཅད་བཀབ 
པའམ་ཡོངས་ཁེབས་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁྲེལ་ བལ་འཁལ་པ་དང་། ྦ སྒྱུབ 

བཱ བ་དང་། ཁལ་མ་ ལདད་ང ་པཾ 

པོགས་བཀལ་བ་ལ་བ། 

འཏེལ་བ། སྤྱན་དང་སླད་པ་ཁེལ་བ། 
_ འགེལ་བ། བྲར་ཕོག་ཁེལ་བ། 

གདེང་འཁལ་ལྭ་བ། ་ 
འཁོ་འཁྲག་མེད་པ་ སྐྱེ་བའམ་གནོད་ངཔ ་མེ ད་པ། 

འཁོ་བ། མཁ་བདང་འྲད་བས། ་ 
འཁནམ་མི་འཁོ། 

འཁོག་ ཞགྲག་པ། 
འཁོགས་ ཤེད་དེ་ཡེས་པ་ལྟ་བ། 
འཁོགས་པ་ ཇི ནིབན། ཛཱ་ཡ། 

མཧཱལཀཿ ཧད་པཾ། ཧྭས་ཤིང 
འཁོགས་པ། ཧན་པ། ཧན་འཁགས། ཡང་ 
ཙརཊ། ཀུཏ། བཧྲར། བྲཝ། བྷམ། གློ་འགོག 

པ། སྐྱ་འཁོག་རྫེ་འཁག་ནི་ལུས་ཧས་ནས་མདངས 
ཉམས་པ། 

འཁོང་བ། རྣོད་འགེངསཔ་དང་། ཌན། 
སློང་བ་དང་། དཔན 

འཁང་བ། 



ོ = 

༨༡༦ ༤ ̂ : 

འཁོང་མ་འཁོང 

འཁོང་མ་འཁོང་ སླག་མི་སླག། 
འཁོངས།ནས་ སྐུམ་པ་དང་། ཟུམ་པའམ་ 

འདྲས་པའི་དོན། 
ཡང་ ཧས། བཀད་པ། ཁོད། བད 

ལ་འཁད་ལྟ་བྲ་དང་། མའི་ 
འཁད་རྩོམས་པ་ལྭ་བ། ཨ་འཁད། མ་འཁོད་ཅེས 
པ་ལྟ་བུ་ལའང་། 
འཁོད་ཀུང་ ཛྡཾད་ཀྱང་། 
འཁོད་འཁོར་ བདེ་བར་འདྲག་པ་དང་། 

རྒྱན་པར་སྡེད།པའི་དེན། 
འཁོད་ད། གནས་སུ་འཁོད་པ། 

འཁོད་པ། དགད་པ་དང་། འདུག་པ་ 
ྦ དང་། གྲལ་དྲ་སྡད་པ་དང་། 
གནས་པ་དང་། འཚུཌ་པའམ་འཛག་པའི་མིང་དུ་ 

འཇུག་པ་དང་། བཞུགས་པ་ལའང་འཇུག་རྟེ། 

བླེ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན་ལས། འཁད་པ་ནི་གདན་ 

སང་འཁད་པ།ེས་པ་ལྟ་བུའ། །ཞེས་གསུངསཾ། ། 

དཔེར་ན། ཐྟེང་དྲ་འཁོད་པ། གནས་ཟུ་འཁོད་ 
པ། འག་བུ་འཁོད་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁོན་ ཨསཊཱཧ། བླྱིར། རེ་ར། ཕར། 
རས་ཀྱི་ཞཁན་ཏེ། པ་རྐྱའི་ 

གདུང་ངམ་སྭ་སྐའེ་འཁན་གྱི་རིགས་ཏེ་འཁན་ཀླུ་ 

ཨི་དབང་པ་ལྟ་བུ།དང་། ཆེར་མ་དང་ལྔཌ།གཟེར་ 

ཡ་འཁན་ པའ།། ཨང་། ཁོང་ཁྲེའམ་འཁན་འཇིན 

དང་ ! ཞྱེ་འཁོན་འཇིན་པ་དང་། འཁན་ཁུངས་པ་ལྟ། 

༢32 འཁོབ་པ 

འཁོན་གྱཿགས་པ འཁན པ་ཡས་འཁོན་པར་ 
གྱང་པ། 

འཁོན་ བྱཿ་ག་པ། མི་མཛའ་པ། མི་མ་ན་པར་ 

བྱས་པ། ྭ 

འཁོན་དུ་དཀོན་ དགྲར་འཇིན་པའི་སྔང་བ་དང་། 
ཞེ་ཞག་ཁག་ཏུ་བཉག་པ། 
ས་ས 

འཁོན་པ་ མི་མཐུན་པ། འཁན་ཡཱད་པ། 

འཁོན།་པ་ མི་མབན་མཁན། དྲག་བོ། 

འཁོན་མེད་པ་ རང་ཕྱོགས། ཁོན་འཇིན་མེད་ 
པ། དགའ་ཕྱོགས། 

འཁོན་བྱཿ་གྲས་ ཧགས་མ་ཡིན་པའམ། གཉེན་ 
མེན་པ་དང་། དྲག་ལྟ་བྲ། . 

འཁོན་ཡོད་པ་ ཁོན་འཇིན་པའམ། དྲགར་ 
འཇིན་པ་རྟ་བྲ། 

འཁོན་ལན་གླན་ སྔེན་གྱི་གཞེད་འན་འཇལ་བར་ 
བྱེད་པ། 

འཁོབ་ འཁབ་པ་རྟེ། རྔུང་གྲང་མོས་ 

འཁྱག་རྟེ་ལག་འཁོབ་ལྟ་བྲ། 

འཁོབ་པ་ ཁབལ་ཞེས་སླསཏའི་བདྡ་སྟེ། 
ངན་པའི་བདྡ་ཆྩིང་། བལ་ 

ངན་པ་ལ་འཁབ་བལ་ཞེས་བྱའ། །ཞཱེས་དང་། 

ཨང་འཁད་དང་། ཐ་ཤལ་དང་། མཐའ་འཁོབ་ 
དང་། འབྱེད་པ་དང་། ཁྱབ་པའི་དེན་ཏེ། བླ་ 

༅ 



གསལ་མགྲེན་རྒྱན་ལས། 

འཁོབ་བལ་ 

འཁོར་ 

འཁོབ་བལ 

འབོབ་པ་ནི་ཁྱབ་པ་ལ་ 

འཇུག་རྟེ་ཡུལ་མཏྲའ་འཁབ་ཅེས་པ་དང་། འདྲལ་ 
བ་ལས། པལ་ནག་འབའ་ཞིིག་གི་རྟན་གྱི་སྐབས་ 
སུ་འཁབ་བལ་ཞེས་པ་བྱང་བ་ལྟ་བྲའ།། ཞྱེས་ 
གསུངཔ་པེ།། 

བལ་གྱི་ཕྩིགས་ཁུ་ལུ་རྟེ། ལུག” 
གི་ཀང་པ་དང་མག་དང་རྟའི་ 
བལ་ལོ།། ཞེཕ་གསུངས་ཕཾ།། 

བྱ་བའི་འཁོབས་ཏེ། ཁྱབ་པ་ 

དང་། འགྱེད་པ། ཧཕ་པ། 

འཕེལ་བ་ཕགས།། 
འྭཁུགས་ནས་འཁབས་ཤག་ 
ཆེང་ཆེར་ཕིང་། ཞེས། ཆེ་ང་ 

འཁོབས་ 

འཁོབས་ཤག་ 

ཕྱིན་པ། ཆ།མི་མཉམ་པ། 

པའིཊདཿ ཨརུབརཿ བརྷུ། ; 

བུམཏི། ཞབས་བྲིང་དང་རིམ་ 

གྲོ་བ་དང་། གྲགས་པཾ་དང་། གཡོག་པཾ་ཕཾགཔ་ 
ཡ་འཇུག་རྟེ། དཔོན་འ།ར། སྟེན་འཁར། འཁར་ 

དྲག་བཅོམ་པ་ལཝ་བྲཧ་དང་མཉམ་དྲྭ་ཞྱེས་དང་། 
ཐྙན་རྒྱས་ཀྱི་ནང་དྲ་ཡོད་པ། འཁོར་གྱི་ནང་ན་ 
འདུག་ཀྱང་ཇང་ཁྱེས་པ་ལྟ་བྲ། ཨང་། བསྐར་བཞེ' 

བ་བ་ཕཌ་ལའང་འཇུག་རྟེ། མེ་འཁོར་ཆུ་འཁར། 
རུང་འཁར། ལག་འཁར། འཁྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུན།། 

འཁོར་ཀུན་ཏུ་གྲགས་ ཕརཔརྟདཱཧཱ། ཐམས་ 
ཅད་དྲ། 

5ུཌ@ འཁོར་ཉན 

འཁོར་ཀུན་སྐྱེད་བྱེད་ རྩིང་ལའ།། 
འཁོར་ཁ་ ལྭ་ཟ་ཉག་དུས་འཁར་བ་ལ། 

མང་བའི་རེགས་ལ་འཁར་ 
ཁའི་ཉག་འཁྱིལ་ཡང་གི་འདུག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 
འཁོར་མ།ནན། ཧལ་ཁམས་འཁར་མཁན་དང་ 

མགོ་འཁར་མཁན་ལྟ་བ་རང་ 
བཞིན་གྱིས་འཁོང་བ། 

འཁོར་གི་དྭཀིལ་འཁར་ པརྲདམཆཀ། 
འཁརང་ཧྱི་ཆོགས། 

འཁོར་གྲི་སྐྱེ་བོ་ པངིཛན། བངཕ་རྱྱས་དང་ 
རྒྱལ་པཾ་ལྟ་བྲ་འཁོང་བྱི་སྐེ་ 
བའམ་འབངས། 

འཁོར་གྱི་འཁྱམས་ དགོན་པའི་ར་འཊོར་གྱི 
བར་ཁྱམས་ལྟ་བྲ། 

འཁོར་གྲེ གཙ་བོ་ འཐོར་ཉམས་ཀྱི་མཆོག། 

འཁོར་འགྲེ་ ཨལེ། བྷམཿར། སྲང་བྲ། 
ཤིང་རྟ། 

འཁར་རལ་ འཐོང་ཕགས་སྱང་བའེ་རྒྱལ་བོ། 
འཁོར་བཅས་ སྲནཧངཿ མཔའྲིལརངཿ བྲན 

གཡག་དང་བཅས་པ། ནང 

མིེ་འཁརང་དང་བཅསལ། 

འཁོར་གཅིག་ གཡོག་འཁར་གཅིག། 
འཁོར་ཆུ་ ཆུ"འཁར་གྱི་མིང་། 

འཁོར་ཉན་ གྲུ་དབྱངས་ངེས་པ ་བདྲན་ལྡན། 

ནང་ཚན་གྱི་ཁྲེག་མ་འཁོར་ཉནནྟ 



འཁོར་ཏོ 

འཁོར་ཏ་ བད་རིགས་ཤིག་གིམིང་དང་། 
ྦ ཡང་གདུགང་འཁངར་དེ་རྟ་བུའི 

ཛཾ་གས་ཆེག། 

འཁོར་གཏན་ ཨི།བིལཿ །ཨིནཀིར། རྒོའི་ 
ཐྲེམ་པ། འཕྲེད་གཏན་དང་། 

འདམ་བའི་མིང་། གཏན་པ། འཁར་གཡན་ཤིང་། 
བླེ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན་དུ། རླེ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ” 
ནས་ཡྱེ་བཞི་ཐྲབས་ཕུ་ློ་གླེགས་ཉྱི་དཀྱིལ་དྭ་གཏན 

ཐྲ་ཁྲུ་གང་ཙམ །དགས་ཤིང་འཁར་ལ་བཞེེན་དྲ་ 
བརསྐར་བཞི་ཤིང་། ཁྱེས་དང་། བླ་ལྡན་དགའ་ 
བྱེད་ལས། འཁེར་གཏན་ནེ་སྐང་ཁུང་གི་སློ་གླེགས་ 
བཅད་པའི་ཐབས་པམྲ་མ་གླེགས་ཀྱི་དཀིལ་ཀྱི་ཕྱོགསུ་ 

ཤིང་ཁྱུ་གང་ཙམ་གདགས་ཤེང་། རྒ་རྐྱེལ་ལ་དེ་ 
ཏུགས་པའི་གཟུངས་བཉོད་དེ་ཤིང་དེ་འཁར་ 
བཉིན་བསྐེར་ཞས་གཟུངས་དེར་གཞུག་པའ། | 
ཞེཔ་གསུངཔཾ། 

འཁོར་མཐའ་མ་ མཆིས་པ། འཁང་བའི་མཐའ 
མེད་པ་ དང་། འཁར་ ཐངས་ 

མེད་པ། ཟིན་ཚང་དུས་མེད་པའི་དན། 
འཁོར་འཐམ་ འཁྲུལ་བའམ་མགོ་འཁང་ཏེ་ 

འྦྲམ་འབྲོམ་པ་ལྟ་བུུ། 

འཁོར་དུ་བྡས་ ཐང་ཆབ་ཕེམད་དཔའ་ཉས་ 
ཀྱིས་ཕེམས་ཅན་འཁེར་དྲ་ 

བརྫས་ནས་དན་ཤྱེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། འཁར་འདུས 

དཀ 

34° འཁོར་བ་འཇིག 

འཁོར་རྲ་འབྱུང་ཐ་ གཆས་པ་ཐེ $ 
མའི་འཁར་རམ་རླིག་འབྲས་ 

| ཕྱིར་ཕྱད་བཞི་མི། 
འཁོར་འདབ་ ཌ་བྲགས། 

འཁར་འདབས་ ཉེ'འདབས་ཡད། 

འཁར་སྨམ་ བྲགས་འཁང་དང་མཐུན་པ། 
འཁོར་ནས་ འཁར་ཏེ་སླེབས་ཌཱ་བ། 
༅་ས ྷ 

ན་ཕཾ་གཡག། 
འཁོར་ཕག། ཡཨེ་དམ་གྱི་འཁུར་ཕག་མ། 
འཁོར་བ་ པསརངཿ དདཱརང། བཱརི། 

བྱམངཿ རྲཛན། མ་རིག་པ། 

མང་ན་ཆགས། སྲེད་པ། འཇག་ཏེན། ཨང་ཕྲིད 
གཉེ་འཇིན་པ། གཙུག་ཡག་དང་པ། ཐུན་མང་ 
ཆས། རུུག་པརྔལ འདྱང་གཞས་ཏེ་མིང་གི་ རྣམ་ 
གྲངས་ཕེཾ། །རླང་དའེ་བྱ། ས་ 'ཞངས་པ་ ཡའང་ 

འཇུག་གེ། 
འཁོར་བ་འཁོར་མར་ འཇིག་ཏེན་དུ་ཡང་ 

ནྭས་ཡར་དྲྭ་འཁར་ཆེང་སྐྱེ་བ། 
འཁོར་བ་ག་ལ་སྲེད་ འཁེར་བ་གང་ནས་ཚར། 
འཁོར་བ་འཇིག་ ཀཀཿནཱ། ཏཔྡྲཱགཏ། བརྐལ་ 

བཟང་སངས་ཧས་རྟང ་གི་ནང་ 

ཚན་འཁར་བ་འཇིག་དང་། ཡང་ཐུབ་པ་བདུན། 
གྱི་ནང་ཚན་དེ བཉུན་གཤེགས་པ་འཁོང་བ་འཇིག་ 
ན་ 

༩ 



*ཆ་༤་=༩༢༥འབ༅འའའ་འ་ཆལཆཚའའའ༧འ་འམ་མ་འ་འའཆཆའཆ་མ་ཁའའའའ.}ཆམའའའའལ༅་ཆ༅:༧༧་་་༡༧|འ"||{|{|འ༥འའཁའམ་མའ་་བའའ་གབ་འའ་་་མ༧ཚོ༥མའ༡༠༡༠༠ས ༡༩ ༧༧༄་ཨས་97-ས་ཁཁ༡༠༩ཉ༦-ྟྕ། 

འཌོར་བ་དང་ལྡན་ཆེན་པོ 
འཁོར་བ་དང་ལྡན་ཆེན་པ། དཱམདྦསཾ། 
འཁོར་བ་དོང་ སྨྲུག་ མེམང་ ཅན། ཐིམ་པ ་ཅད་ 

པངས་ཧས་འཁང་རྟང་དྲ་ 
འགྲེ་བ་ལ་ཟེར་ཉེཕ་དང་། དོང་ནང་གི་མི་གཙང 

བ་ཉལ་ཉིལ་ཐམས་ཅད་རླག་ཞས་མ་ལུམ་པར་བྱར 

པ་ལྟང་གནས་རྐབས་དེའི་འཁར་བཞི་མེམས་ཅན་མ 

_ ལུས་པར་མངས་རྒྱས་པང་མོས་པའི་དེན་ཏེ། རྙིང 

རྱྱད་ཀྱི་དགརས་པ་འཁར་བ་དང་སྦྱགས་ཀྱི མན་ 
ངག་ཅེས ཀུང ཡད་དེ། ཞཱེས་གསུངས་པཾ།། 
འཁོར་བ་ལས་སློལ་མ།པན་ ཕངས་རྒྱས་དང་ 

བླེལ་མའི་མཚན་ཏེ། ཕྲིད་ 
པ་ནས་འདྲེན་མཁན་ནམ་འཁར་བའི་ཕྫུག་བརྫལ་ 
ལསཔ་རྨེལ་པ་པ། སྐྱབས མགོཾན། 

འཁོར་བའི་ཁྱིམ་ བཙན་མ འི་ཕོ་བང་། 
འཁོར་པའི་དྲག་ པྭསརཤྭཧ། འཆི་བདག། 

འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚ” རྟམ་རྟོག་མ་རིག་ཆེན་ 
པཾ'རྟེ། །འཁང་དའི་རྒྱ་མཆོང་ 
ཝུང་བར་བྱེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁོར་བའི་སྒེ' མོ་མཚན། སྟ། 
འཁོར་བའི་འཆེང་བ། འཁར་བའི་འཆིང་པ་ 

དྲག་པཾ སྟེ། །སྲེམས་ཅན་དྱལ 
བ་ཀུན་གྱི་རྒྱ། །ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁོར་བའི་མཇའ་ ཉན་མླིབ་སྤངས་པའ|། 
འཁྲོར་བའི་ཚྡུག་བལ་ ཆཇིག་ཆེན་ཞ་རུ་ 

བདྱི་མེ་ཧྭཧ་འཆིནི་རག་ཞཇས་མེཌ། 

འཁོར་མ 

འཁོར་བའི་རྣམ་པ་ཅན། རྟག་གི་སེན་མོ་ཉེམ་ 
བྱ་བཞི་དྲི་རྫས། = 

འཁོར་བའི་བླ་མ་ འདེདསྙ་དགའ་རབ་ 
དབང་ཕྱག། 

འཁོར་བའི་ བཅན་ར་ འཁངར་བ་བཅོན་བྱི་ 

གཟུགས་མུ་བཀད་པ་སྟེ་དན་ 
འཁར་བ་རང་ཡ་ཆེར། 

འཁར་བའི་ རྩེ བ་ ཙ་ཉན་དྲུག་ཡའ།། 
འཁོར་བའི་ལཔ་ པསྦ་རཝྦཏྟཱ མངལ་ལམ། 

མོ་མཚན། 

འཁོར་བའི་ལམ་རད་ལྔ། ཆགས་སྔང་། 
ང་ཧྱལ། རོངས་གསུམ། 

དུག་གསུམ། ཕྲག་དག་སྟེ་ལྔའ།། 
འཁོར་བའ་ལུས་ ཙྭཀཛཾ། ཟག་བཅས་ཉེར་ 

ལེན་གྱི་ཕུང་པོ། བོ 
འཁོར་བར་འཁོར། འཁར་བར་འཁྱམས་པ། 
འཁོར་བར་འཁོར་བ་པོ་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ 

གིསེམས་ཅན་ནམས་པ།། 

འཁོར་བྲ། མརཊི རག་བཅས་ཉེར་འན་ 

གྱི་ཕུངལྔ་པེ ནཾ 
འཁོར་བྱེད་ ་ོེ་ 

ཉཾན་གཉིས་ཕཾ།། 
འཁོར་བྱེད་ལྭ་ ནམ་མཁའ། 
འཁོང་མ་ ཧྱན་མར་ཏེ། ལ་འཁར་མ་ 

ལྟ་བུ། ཟོ 



འཁོར་མ་འཁོར 

འཁོང་མ་འཁོར་ སྐོང་མ་སྐོར་བཞི་བྱ་བ། 
འཁོར་མ་ཚགས་ ཐྲེ་ཆོམས་མེད་པ། བར་ 

' ཆད་མེད་པ། 

344 

. མཁོར་ཕུག་རེ་ 

འཁོར་མང་ཅན་ བབླུབརཀཿ ཀདཱ། ཤིང་ 
ཟོ ཀ་དམ་པ། ཤིའ་ཤི་ལུའི་མིང་ 
སྟེ། དེས་བད་ཀན་འཇེམས་པར་བྱེད་ཅེང་ཤི་ཁུ་ 

_ དཀར་པ ཡང་ཟེར། ྦ 
འཁོང་མེད་ ཆད་མེད། བཀའ་དྲིན་འཁར་ 

མེད་ལྟ་བུ། གཉེན་པ་ཡའང་ 
འཇུག། 

འཁོར་མོ་ ཧགྒྱྱན་ཆད་མེད་པའི་དོན། 
ྭ འཁོར་མོ་ཡུག་ ཁྱེ་ང་ཁོང་ཡུག་སྟེ། མ་ཆད་ 

པའམ་རྒྱན་དང་རིལ་པར་ 

འཁུད་པ། 
འཁོར་མང་ ཧྲུན་དུའོ།། 
འཁོར་ཞག་ དགངས་པ་གཏང་བ་ནས་ 

འཁོར་ཏེ་འང བའི་དོན། 
འཁོར་ཟུག། དཁོང་ཡུག་གི་བརྡ་ཉིང་། 
འཁོར་བླཟཊམ་པ་ གྲོགས་འཁང་ནམས་ཀྱེས་ 

བཀང་བཞི་དན། 
འཁོར་ཡུག་ ཙྲ་པཱལ། འཁོར་མོ་ཡུག། 

ཕྱེཌ་མཁའ་འཁར་བའི་མིང་། 

གྱན་ཆད་མེད་པའི་དེན་དྲའང་།| 
འཁོར་ཡུག་ཏུ་ འཁུད་པར་བསྐོར་བ། ཁོ་ར་ 

འཁིར་ཡུག་ཏུ་ཉེས་པ་ལ་ཐྲ། 

འཁོ་ལ་ཅན 

པང་མ་ཆད་པར་བསོར་བཞི” 

རིའམ་ལྕགས་རཾ། 

སྒིའི་འདན་བྲ་ནི་རྒེ་ལ་བཏཌ” 
པའི ཨ་ཤིང་ངས་འདན་ཤིང་ 
བགས།། 

རྒོའི་གཡད་ཤིང་རྟེ་ྒཞི་ཧྱབ་ 
བཏན། 

༨ པར འར ༠༽ ༤༽ $: 5: 

འཁེར་གཡག་ 

འཁར་གཡའ་ 

༥༩༧ 

ཟླ 

_མཁན་དང་། གཡག་དང་བྲན། དཔེར་ན། སྙན 
འཁར། དྲྭང་འཁོར། མདུན་འཁར། གཅོ་འཁར།། 
ནང་འཁོར། ཕྱི་འཁེར། ཨང་འཁར་ཐེས་པ་ལྟ་བྲ། 
འཁོར་ལྲགས་པ་ འཁོང་གཡོག་ཡག་པ། 
འཁོར་ལ་ བྱ་ངར་པ་དང་སྦུལ། ཙཀྲ། 

རྦག། ཀཊར། དག་པོ་ 
གཡུལ་ཤྱི འཁང་ཡ་ནི། མཆོན་ཆ་འཁོང་ལོ། ཐེ་བ། 
རྔུང་བྱེད། འཇམ་བྱེད། དབྱག་པ། ལྕགས་ 
བཅིངས། དྱིག་པ། འཕང་མདུང་། ཤང་ལང་། 
གསར་མདུང་ཕགས་དང་། གཉན་ཡང་འཕུལ་ 

གྱི་འཁར་ལ་དང་། ཞི་བཞི་འཁར་ལ་དང་] བྲིད 
པའི་འཁར་ལ་ཕགས། དྲ 
འཁོར་ལ་དཀར་པོ། དོ་ཐལ། 
འཁོར་ལོ་བ ཙྭ་ཝཏི། འཁོར་ལོས་བསྱང7 

བའི་མིང་། 
བཱ ༤འའོ་འོ་ ཏའ འར ཐིམ རྐེ ཁྭ ས་ འཔར་ལ་ཅན། ཙྭཀྲ། ཌྷ བླཝ་དང་། ཇའ བུཿ 

ཛར 9 

སེར་པ། 



༤་ཟམཆང་ས་་ཌ ཚེ ་ གལསཡ་་ ཨ་ཚ 

འཁོར་འཇོམས 

འོར་ འཛེམས་ རྫོ་སྨན་ཏེ། ད་དྲ་འཇེམས། 
སྨན་བཟང་ལ། 

མཁོར་ལོ་དང་ལྡན་པའི་རེ་ ཙཀྲཔྡྲཏ། མཐའི་ 
ཧྱ་མཆོཆེན་པར་ཡད་པའི་གསེར 

ཧྱི་ངི་བོང་བརྗོད། 
འཁར་ལ་དེ་མེད་ ཙྲཀངིམལ། མེ་ཏག་ 

ཅིག་གི་མིང་། 
འཛར་ ལ་ མདོང ཙཀྐུ། ཕག་རྒོད། 
འཁོར་ལོ་འདབ་རྱ་ ཙྲའཤཏཔྲང། ཡོ་མ་ 

བརྒྱད་ཕྡན་༩ཁར་ལ ཉེས་ངའི་ 
མེ་ཏག་ཅིག་ 

འཁར་ལོ་འྲད་ དང་ག ཧྒྱལ་པའི་ཤིང་། ཕར 
མོ་བཞི་པ། ལཾ་མ་བཟང་རྣསྲ་ཟེར། 

ཤེ རོ ར་རང ༡ ཧ=༈ ༧ རེ རམར། པལ་བེ།ར་ ༤ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ ཙྲགསླཧཱར། དཔལ་ཧེ་ཇ་ཀཿ 
་བདེ་མཆཚག་འཁ ར་ལཾ་རྫམ་པ། 

ར་ལ་དཔང་སྒྱར་ བན་གྱི་སྟན་པ་ཞིག། 

ལཁོར་ལོ་བྱེད་ མཚན་མོ། 
ལོོ་རིབ་སྟོང་ ཧུལ པའི་མདུན་ན་གསེར 

གྱི།འཁར་ལ་ཆིབ་རྟང་ཡེད་པ། 
ཅཙིབ་རེ་རེ་ལ་ཟས་སྣ་རེ་བརག་ནས་འདྲེན་པ་ལ་ 

༤ 

གང འདད་པ་དེ་མདུན་དུ་བསྐར་ནས་འདྲེན། མི་ 
ྦ འདད་པ་དེ་ཊབ་ཏདུ་བསྐར་ནས་འཇག་པ་དེད།། 

འཁོར་ལོ་འཇིན་ ཧྱལ་པ། 
འཁོར་ལ་བཞི་ པཏིངརཔངེ ཝས། མྲཐུན་ 

པའི་ཡུལ་དྲ་གནས་པ། 

343 འཁོར་ལའེ་ལུས 

རཏྲབ་ཏ་ཨཱ རྐྱེས་བུ་དམ་ཕ་ཡ་བརྟེན་པ། 

ཨཱ་ཏྤནཿ མམཀྲཔ་རྙིཧན། བདག་ཉིད ཀྱིང་ཡང་ ་དག 
པའི་ སྨེའི འམ་མབཏང་པ། 

ཨང།བད་ད་ནམས་བས་པའ། ཨང ཉ་བརེར་ 

དྲངལ་ཇངས་ལྕགས་ཀྱི་འཁརང་ལ་བརྙའ།། 

འཁེར་ལོ་གཡོ་ མེ་ཏག། ཀྲར། 

འཁར་ལོ་ལུས་ ཀླྭ་སྨན་ངྲས། པྲ་ཤེའ་ཅེ། 
འཁོར་ལ འི་རང ཐཱང་པ། 
འཁོར་ལ འི་མགན་པོ་ དྭ་རྗེ་འཆང་། 

འཁར་ ལུའི་མཐྲིན་ ཇ་མང་། ཇ་མོ། 

འཁར་ ལོའི་མཐའ་ འཁར་ཡའི་མུ་འཁྱད་ཀྱི་ 

བྲའ། ནཾམི། ཆབྷི། 

ར་འོརི་རེསི་བ་ཨེ། ༩ རྟག་གི་ངེན་མོ་ྙ པ་ 

བྱ་བའི་དྲི་རྫས། 

འཁོར་ལོའི་ཕག' ཁྱང་འཇུག། 
འཁོར་ལོའི་ཡན་ལག་ ཙྲ་ད། ཐམརཿ༔ བུང་ 

ྲ པ་དང་། ཧས ངང་པ་མྱིའི་ 

མིང་། 

འཁོར་ལའི་ལུས་ ཙཏངྐཱཾ། གདུགས་ཀྱི་ཆིང་། 

ཆར་རྐྱེབ། ཚ་བ་རྱོབ། ཚད་ 

སྐྱོང་ཉམང་ཟེར། དཔེར་ན། ཉི་གདུགས་ཟེར་བ་ 
གང | དབ་གཏགས་ཞིས་བ ཅ་། ཇེ བཿ 

རྨན་ཏེ་པྲ་ཤེལ། བྱ་ཟམ། ཉ་ཡཾ་འཁྱོར་པ། ལུས་ 
ངན་མིག་ཅེས་པའང་གསལ། 



འཁོར་ཁོས་འགྲོ་བ 

འཁོང་ལས་འགྲོ་བ་ ཤྭདྒ། ཤིང།ཉའི་མིང་སྟེ། 

ཨན་ལག་བྱས་པའང་ཟེང། 

འཁོར་ལོས་འགྲ་བ། ཤིང་རྟ་ཕྱི་དང བྱེ་བྲག། 

རས་འབོར་དང་མེ་འཁར་ 

བཾགཔ། 

འཁོར་ལ་ ལས་ དི རེག་བཟང། སྐད་ འདེད་ 

གཅིག་པས་པ་མཐབྲའ་མེད་ 

ཀྱང་ངང་། 

འཁོར་ལོས་བསྦུར་རྒྱལ་གྱི་བཙུན་མེ་ པི 

ལྱ་མ། བུད་མེད་རིན་ཆེན། 
༤ 

= 

གནམ་བརྐོས་མ། རྙག་པའི་དབང་ཕྱག་མ། འཇག་ 
རྟེན་བཙུན་མཾ་རམས་ཟེར། 

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ ཧཱབྷི། ཙཀྲབརྟི། ཙཏྲབཉྟཱི། 

འཁང་ལས་སྲིད་གསུམ་དབང་ 

བརྒྱང་བ། 

༣༢༤ འཇོལ 

མཇེས་ཝན་དང་། གཡོན མའི་ཤ་རྨེན་ལས་ཉེ མཇེམ་ 

ལྡན་བྱང་སྟེ། འདི་ལྔ་ལ་འཁར་ཡ ར་བརྐྱར་བའི་ ྦ 

རྒྱལ་པཾ་ཞེས་བྱ་ལ། ཕྱི་ལྔ་མ་བཞེ་ནི'ངིམ་བཅེན་ 

གསེང་དྲངལ་ ཟངས་ལྕགས ཏེ་འཁང་ལས་བརྱྱར་ 

རྒྱལ་ཤིན་ན 'ཅྱི་ས་འགྲེལ་པ་ཉི'མའི་ཞོད་ཟེར་དྲ་ 

 གསུངསཔཾ། ། 

འཁོར་ལས་བྷཔར་བའ་རྒལ་པོ་ ཙཀྲབཏེ 

རྔཛ་སྟེ། མ་ལུས་རྐྱལ་པོ། རྐྱལ་ 

ཀུན འདུད། ཕྱག་པའི་དབང་ཕྱག། པཀན་དབང་། 

ཨང་དག་རྒྱལ་པ། མི་ཤི་རྭ། གནམ་བསྐེས་རྱལ་ 
པཾ་རྣམས་ཟེང། 

སི 

འཁོར་ལས་ བྐྱར་བའི་རྒྱལ་པ 'ལྔ' སྔོན་གྱི 

རྒྱལ་པཾ་གས་རྫོང་འཕ7་ཀྱི་ཕྱི་ 

བར་ཤ་མེན་ཞུག་བྱང་བ་བརྡ
ལ་བ་འཕ་ང་ཡས་ནྭ་ 

དང་། བླར་གཡས་པ་ལས་མཇེས་པ་ད
ང་། གཡན་ 

མ་ལམ་ཉེ་མཇེས་དང་། ཀང་པ་གཡར་པ་ལས་ 

འཁོར་ལས་འཚོ་བ་ རྫ་མཁན། 

འཁོར་ས་ པིཊ། བཏཱིཀ། འཁར་ས་ 

རིམ་པ་གསུམ་གྱིས་བསྐར་ཞེབ་ 

བབ། 

ཧི་མཆལ། འདུལ་བའི་སབར་ 

ཀྱི འཁོར་གསུམ་དང་། 
སྤྱིན་ 

བྱ་ཕྱྱིན་བྱེད་རྱྱིན་པ་པ ལྟ་བུ་བདེན་པར་མེད་པར་ 
ྭ 

ཊོ མར མེ་་ཁ་མེ་གས། རཿ 

འཁོར་གསུམ་ ཁེབས་པ་ པྲས་མོ་གཉིང་དང་ 

ལྟེ་བའི་ འཁར་ ལཾ ་གསུམ་ 

ཁེབམ་ པང ཟེར། 

འཁོར་གསུམ་ 

འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དབག་པ་ རྱིན་བྱ་རྱིན་ 

བྱེད ཕྦྱིན་པ་པཾ་གསུམ་གྱི་ཀྲན་ 

སློང་རྟམ་པར་དག་པར་ཟེར། 

ཀམན། ཨེཛཿ གཡོག་བརླུལ་ 

བ་སྟེ། བཀེལ་འཁུལ་ཏེ་གཡོག 

བྱེད་དྲུ་བཅུག་པའི་དེན། ཁཾལ་ཁལ་པེ་དང་།| བྲན་ 

ཁོལ་ཟེར་བ་ལྷ་བུ། ཡང་ཕེམས་ཁོལ་ལྟ་བྲ་དང་ 
ན་བཞི་དན་ལའངོ་། 

རགིེིྲིྲིེྲེྲེྲིངགངག་ 

འཁོལ་ 



འཁོལ་ཆུང་བ 

འཁལ་ཆུང་བ། རྒྱ་ནར་དང་ལས་བྱ་བ་ཉུང་བ། 
འངལ་བུབ་པ། བྲན།དང་ལས་ཕུ་བཀལ་ཐུབ་པ། 
འཁལ་བ། བན་ཁལ། ཁལ་པོ། 
འཁལ་མ་ སློབ་མའམ་གཡོག་མོ། 
འཁོལ་མོ་ དཔེ། བྲན་མོ། གཡོག་མོ། 

ཾ འཁེལ་ཞེང་ན་ ན་ཚ་ཉིཾག་གི ་མེང་། 

དགས། ནུས་པ་དང་འདྲན་ 
མ། འཁམས་ཀ། དངལ་པོ་ 

དགན་ཚང་ཨད་ཀྱང་སྟེད་ཀྱི་འཁས་ཀྭ་རྟེ་དགོས་ 
མཁོ་ཆེ་བ། 

ལཁོར -ཾ ཀ] 

འཁོས་ 

ཧུས་པ་དང'། སྟབས་དང་། 
མཁོ་ང་བ་བ་དང་། ཉཾ་འགྱར 
མི་ཚང འཁས་ཆུང་བ། 

འཁས་ཀྱང་མེད། དགས་ཀྱང་མེད། 
འཁེས་ཆུང་ བརཧིསཀ། དྷཱིདྡྷིན། ་སྤབ་པས་ 

ཁུམ་ནས་བེམས་རྟོབས་ཆུང་བ་ 
དང་། འབྱོང་པ་ཆུང་བའམ་ཉ༡མ་ཆུང་བའི་མིང་། 

ལབོས་ཆུང་བ་ དགོས་པ་ཆུང་བ་དང་། ཐབས་ 
ཆུང་བ་དྲང་། ལམ་བྱ་བ་ ཛའ 

ཆུང་བ། ཡལ་སམྱད་ཀྱེ་མེང་ 

དའང་ནེང་། 

འཁོས་བརུན། འཕ་བབས་དང་རྟཾབས་ནུས་ 
` དང་དན་དང་བསྫྟན་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁོས་དཔག། ངང་གི་ཤེས་བ་དང་ུ་ཞཾར་ 
ལ་དཔག་ནས་ཡས་བྱེད་པ། 

2 འཁྱགས་རུམ 

འཁོོས་མད་ ཁྱབ་མེད་དང་། རྟཾབས་མེད། 
དན་མེད་ལའང་།། 

འཁོས་སུ་ཕབ་པ་ ལགས་དགང་འདེབས་པའམ། 

ལགས་སུ་བཞུག་པ་དང་། 
ཱ རང་གནས་སུ་བཞུག་པ། 

འཁོས་སུ་ཕེབྲས་པ་ ལོགཔ་པུ་བྱའུག། 

འཁོས་སུ་བབ་ འདུན་པ། 
འཁོས་སུ་བབ་པ་ ལོགས་མུ་བབས་པ་དང་། 

དགར་ཡྱིང་འཇཾག་པ་དང་། 
ཡགས་སུ་བཞག་པ་དང་། རང་མར་བཞག་པཞ། 
འཁྱག་པ་ མར་ཁྲྱ་བགརས་གྲང་བས་འཁྱག 

ྦ པ་དང་། གྲང་མོས'འཁྱག་པ། 
འཁྱག་རོམ་ འཁྱགས་པའི་རམ། 

འཁྱགས་ ཇཿཌཿ ཧཾཏཾ། གང་ངད་ཏཀྱིས་ 
འཁྱགས་པ། 

འཁྱགས་དུས། དགུན་དུམ། 

འཁྱགས་ནས་ ཤཾ་ར། དགུན་སྟག །ཝང་བས་ 
འཁྱགས་ནས་ལུབ་འདར་བ་ 
ལྟ་བ 

' འཁྱགས་པ། ཛལ། ཤཤིརཿ: ཞེས་དང་། 
ཤཱཾཏ། ཧེམ། ཤྲིཤིང། ཆབ* 

ར་མ། གྲང་བས་ཆུ་གོང་བུར་འགྲེལ་བ།དང་། ཆུ 

གྲང་བས་མཁྲེག་པོར་ཕང་བའི་མྲིང་། 

ཁ་ང་ཁྱག་བྱང་ཞྱེས་པ་ལྟ་བུའ(| 

འཁྱགས་རུམ་ འཁྱགས་པའི་གཡང་རམ། 

བུལ་ཚྭ་ 



འཁམ་།ཏི _ ༣༤༦ འཁིད 

ཟླ 

འཁམ་ཁྱི་ ཁྱི་བདག་མེད་འཁྱམ་ཉིང་ 
འགྲོ་བང་ཟེར། 

འཁྱམ་པ་  ཧུལ་བཞམ་དན་མེད་འགྲེ་བ། 

འཁྱམ་འ།ཁྱ་མ། ཆམ་ཆམ། 

འབྱ མས་ མཌ། དེན་མེད་ཕྱིར་འཁྱམས་པ། 

ཐག་མབམབ་ ཡགཞན་གབསང འཁབྱར་བུ ཐོང 

ྦ འཕྱན་པ། ཉུལ་བ། དན་མེད 

དྭ་འགྲོ་བ། དཔེར་ན། འཁར་བར་འཁྱམས་པ་ 

ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡུལ་དྲ་འཁྱམས། བར་དར་ 

འཁམས་པ་ཉྭ་བ་ལའང་། །འདེད་པས་ཨངས་མུ་ 
བརླུས་པ་ཡེས། འཇིག་ཉེན་འཁར་ལོ་བྱིན་དྲ་ 
འཁྱམས། །ཐེས་མཾ།། 

འཁྱགས་པ་ གནས་ངེས་མེད་དྲ་འབྲེ་རྤྱལ་ 
བྱེད་མི། རང་ཡུལ་སྨངས་ 

ནས་གཉན་ཡུལ་དྲ་འགྲ་མཁན། 

འབྱར་ བྷྱམཏི ཆོགས་སྡེ ཚན་ནས་ 

ཁྲ་འབྲོར་ཕྱིན་པ་རྟེ། ཤོག་ 

ཧྭེ་ཁ་འཁྱང་བ། 
འཁབྱུརང་བ་ འཁྱམ་པའི་མིང་སྟེ། འཕྱན” 

ཐ་དང་། ཡན་མགང། ཅུམ 

བ། དཔེར་ན། མི་འ ར། ཁྱི་འཁྱར་ཟེར་བ་ 
ལྟ་བྲ། ཨང་། ཆད་པ། ཐྲོར་བ། རྤང་པ་དང་། 

དར་བ་ཕེགས་ལའང་འཇུག །ཨིགེ་འཁྱར་བ། 
རྐད་ཆ་ལ་འཁྱང་མ་བཅག་ཉེཕ་པ་ལྟ་བྲའི། 

འབམས་པའི་མིང་དྭའང་སྐབས་འགར་འཇུག། 

འཁྱར་ཞིང་འཁྱམས་ དན་མེ ད་དགོས་པ་ཡང་་ 

བའམ། འཁྱམས་དང་། །བང་ 

པ་འཇིག་པ། དེན་ལ་སྤང་པོ་ལྟ་བྲ་པ་མཐར་ 

འཁྱམས་པ། 
འཁྱལ་བ། པྲལཱས། ཀྱལ་བའམ། 

འཆབ་བཟ། ཤྲ 
ཟེར་བ་ལྭ་བྲ། ཆེག་ཆ།ལེ་ཆ་ 
ལེའི་དེན། 

„༠༤ , གག 5 རར = =. 

འཁུལ་ཆག་ གཉན་ནུ་འདྲེན་པར་མེ་བྱེད 
པའི། །འཁྱལ་ཆེག་སླ།"ན་ 

ཁྲིམས་དང་འགལ། །ཞྱེས་པ་ལྟ་བྲ་ལེག་པར་འདྲེན: 

པའམ་བཛུན་གཏམ་དང་དན་དང་འགལ་བ་ཞིག་ 
ལ་ཟེར། 

འཁྱིག་ བཅུ བྡྱཾཿ བཀྱིགླ། ཐག 
པམས་བརྨམས་པ། 

འཁྱིག་པ་ བརན། བཅིངས་པའི་མིང་་ 

སྟེ། འཆིང་བ་དང་། པྡཾམ"་ 

པ་དང་། འདགས་པ་དང་། གདགས་དང་། 
བཅིང་པ་དང་། བཀྲིག་རྟྣམས་ཆེར། དམ་པར་་ 

བཅིངས་ཟེར་བ་ལྔ་བ། ཐག་པས་འཁྱིག་པ་པ། 

འཁྱིགས་ པ་ དཀྱིགས་དང་། བཀྱིཌ་དང་ 

བཅིངས་པ། 

འཁྱིད་ འཁྱིད་གང་ཟེར་བ་ལྟ་བྲའི་ 

སོར་ཚད་ཀྱི་མིང་སྟེ། པཾང་ 
ཝའི་ཚད་ཅན་ནཾ། | 

སས སས བསབས བབསསསསསསསསསསསསསསསསས སས སླ ༠༠༩ པས བཿ 4 རབ སས བ་ས རབ < ཆས་པ 



འཁྱིད་པ 

ཤའཁྱིད་པ། འཐེིན་པ་དང་། མིག་འཐལ 
བ་ཕེགཔ་ཏ། འཁར་བར་ 

འཁྱེད་པའི་རྒྱའི་གཅོ་བེ་ནི 'ཇི་ལྟར་སྟང'བའི་དངོམ ྦ 

པ་འདི་དག་ཅེས་པ ལ་ཐ་འཁར་བའི་བདྡ་རིང་། 

་འཁྱིམ་པ་ ཆ་འཁོར་བ། འྲད་བ་དང་། 
ཆོགས་པ་དང་། གངག་པ་ 

“དང་། སླང་པ་དང་། བསྙང་བ་དང་། ཁྱབ་པ་ 

“ཕགས་ཀྱི་དན། 
ཁྱིམས་པ་ པརིབྲེག། པརིརྷི། པརིལཤ། 

ཉི་འྱཁིམས། འད་འིམཔ། 
རུག་འཁྱིམས། དྭུད་ཁྱིམས་ཟེར་བ་དང་། བསྐར་ 

བའམ་ཆོགས་པ་དང་། བསགས་པ་དང་། དྭངས 

པ་ལའང་།། 

འཁྱིརང་ ཨབཉན། པཏམས། གདུགས་ 
འཁྱིར་ལྟ་བྲ། བསྐར་བ་འཁྱིང 

འཁྱིང་དང་དྲ་བ་འཁྱིར་ངེ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

འཁྱིར་བ་ དྲབ་ཐོད་ལ་གདཌ་འཁྱིར་བ། 

འཁྱིལ་ ཀུརྫལཾ། ཀུརྫལ། ཆུ་མེཌ་ཕརང 

འཁྱེལ་བ། འོད་འཁྱིལ་བ། 

འཁྱིལ་ཁ་ འཁང་བའི་བྱ་བ་སྟེ། ཆའི 

དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བ། 
འཁྱིལ་བ་ བརྟལ། །མྲོཏྟ། སྦྲལ་གྱི མིང་ 

དང་། ཁྱག་འགྲོ་དང་། འཁར 

ལོ་ཅན་ཡང་ཟེང། ཆུ་ཕེགས་རང་ཤཌ་ཀྱི་ཞཁཾར་ 
བཞི་དན་དང་། འཇུག་པ་དང་། ཆགས་པའམ་ 

འཁུག་འགྲོ” 

འཁྱུག་རྒྱབ་པ་ བློག་རྐྱབ་པ། 

5249 འཁྱག་པ 

བསགས་པ་དང་། སྦང་བའམ་འཐེལ་བ་ལྟ་བ་སྟེ་ 

མིཆོགས།མང་པོ་དེ་ང་འཁྱིལ་བར་གྱར་ཅེས་པ་ལྟ་ 

བུ་དང་། ཉ གསེར་མེག་འཁྱེལ་བར་ཡད་ཅེས་ 

དང་། ཨང་འད་དྲ་འྱའིལ་ཉིང་འདུག་ཅེས་པ་ལྟ་ཐ། 

འཁྱིལ་བ་བརྒ'པ་ ཤཐཿུཿ ཆབ་འཇུག 

འཁྱིལ་ཅན་ ཕྦུལ་དང་། ན་ཧྱན་ཏེ། རྟ་བ་ 
མཇེས་བྱེད། རྟ་བར་འཁྱིལ། 
སྙན་རྒྱན། ཀནྟིཏཱ་རམས་ཟེར། 

འཁྱིས་པ་ འཁྱིད་པ། ཁ་དབེ་བའམ། 
བརྱྱང་བ། 

འཁྱུ་བ་ འཁྱས་པ། ཀྱོག་པེ་དང་། 
ཡཾ་བ། བྲོམ་པ་རྣམང་ཟེརང། 

འཁུ་སང་འཁྱུས་  འབླེས་མར་བྲོས་བ། ྦ 

འཁྱུག་ ཞད་དང་། བླག། ཕུང་བཞི* 

དོན། གློག་འཁུག་པ་དང་ 
འཁྱུག་ཡིག་ལྟ་བྲ། 

ཱ ༢ ྲོ ཟི ངོ ༢༧, ༢ 

འཁྱུག འཁྱུག མུཆ་མྱུད་དང་། ཞྲད་ཞྲབ་ས 

འཕྲེས་པ། གླག་ཞད་ལྟ་བྲ། 
སླུལ་དང་མེ་ལྕ'དང་གླག། 

འབྱུག་པ་ ཙྭཏཿ༔ ཟཐག་དང་། དྲ་ག་ 
པ་དང་། མུར་ངའི་དེན།, 

འཆཚལ་བར་བྱེད་པ་དང་། ཆ་ལ་ཉ་ཝྟར་འཁུག་ 
བྱེང་པ། གློག་ལྟར་ཁྱག་པ་དང་། ཨེད་ནེ་ཉེན' 
མོངས་འཁྱུག་པར་གྱར་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ་དང་། ཁྱེད] 



འཁུག་པ 
རང་དེ་རིང་འཁུག་ཙམ་ཕེབས་རགས་ཞྱེས་དང་། 
ཁ་འབྱག་དང་། སེམས་འཁྱག་ཅེམ་པ་ལྟ་བྲ། 

'0[* གྲརིཏ། ང་པཾ་དང་མྱན་ 

ལམ་འཁྱག་པ། 
འཁག་ཕར་འཁས་པ་ འཁྱེག་པང་བྲབ་པ། 
= ༄ ˆ 

འཇལ་བང་འདྲས་པའམ། 

མོག་པར་འབྲེས་པ་དང་། མགྱཾགས་པའི་དན་ 
དའང་།། 

ལུ ཁེ ཡེ ༠༨ ༢༧ ་ ྒ - ངེ ཀོ་བ འེ་ 
འཁྱུག བྱད ཤི ་ [ཟར 

དང་། མེ་ལྕཾ། 

འཁྱྲག་ཅམ་ ཧིབཔ་ཙམ་དང་ཡུད་ཙམ་ལྟ་བྲ། 
ཅི ཟི ངོ 
ངབ ཡཾ" གེ་དྤབ་མེད་འཁྱག་ཏུ་ 

པྲེས པ། 
འཁྱག་ཤར་ཅན་ འཇུས་པ་དང་། བཟུང་བ 

༄ ` ˆ ལོ དང་། སྐེ་ནས་འཁྱད་དེ་།་ 
རསྐེལ་བ་ལྟ་བྲ། 

མ་ཟྲས་ དེད་འྱབགཔ་་བ་དྲང། 

འཕཾ་་བར་བེད་པའམ། བྲཀ་ 
འད་འཆེར་བའི་དན། 

འཁུགས་སེ་འཁྱུགས་ གླག་འད་ཧྦ་ཏངས 
ཌྟ་བྲ། 

འཏྱད་ ཨཱལེངྒ་། ཡག་པཔ་ལུམ་ལ་ 7 མཿ 

ཾ འཁྱད་པའམ། འཁྲལ་བ་དང་། 

འྲིབ་པ། འདད་པ་ལ་ཆགས་པའི་འདས་ཆོག་ 
མཡའང་། 
ས་ཚ ི 

. འཁས 

འཁུད་འཐུང་ བིས་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའམ། 

བཙམ་མ་ཐག་པ། ཧྭཾ་ཞཱཾ"་ 

ནཱ་མཁན་ལན། 
འཁྱུད་ནས་འགྲ་ གཅས་ནས་འགྲེ། 

འཇྱུདཾསཾཐཱཏྱ་ཐཱཧ་མྨ་ཉེང་ ཨཱསཀྟ། 

པྲཐྱུབདྤྲ། པརྣཀ། མ་ནང་ 

མཚན་གཉིས་པ་སྟེ་འཁྲེགས་པའི་རྗེས་སུ་མཚན་མ' 

གཅིག་ཉམས་པ་ལ་འཇུག་གམ་རྙམ། 

འཁྱུད་པ་ ཧྭ ཤི ཝཱ 

_ ཞའེ་གིད། ཨལྦིདཏ། ཨཱལྭིདན 

མགུལ་ནས་འཁྱད་པ། མངལ་དྲ་འཁྱག་པ། འཁྲུག་ 
པའམ། ཆགས་པ་ཕྱད་པ། མེབྦུན། 

དིག གང་བར མང་ 
པའི་མན་ཇག་ལྟ་བྲ། 

འཁུད་མེ་ འཕྱབད་པའམ། མྲབད་དང་། 
སླིགས་པ། 

འཁུར་དུས་མེད་པ་ གཏང་བའི་དུས་མེད་པ། 

སྤླང་བའི་དྲས་མེད་པ། དཔན 
འདི་ལ་མང་ནས་མ་འཁྱར་ཀྱང་། འདི་ལོ་འཁྱརང་ 

རན་ནམ་པརྗེ་དུམ་ལྟ་བྲ། 
འཁུར་བ་ ལམ་མཚན་ནས་ཐྲན་ཟིན་པའ་ 

སྐྱར་བས་འབྱར་བ་སྟེ་ལས་ 
ཚན་འཁྱར་བ་ཞེེཕ་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁུས་ ཀུཊཿ འཁྱ་བ། བྲས་པའི་ 

མིང་དང་། བྲས་པ། བླཾཕ་བ་ཡའང་། 



༧༧༣ཆ༥༧༧༅༧་་ལ༅་༠༠༢༧༅༢༣༤༩༧༧ ༥ ༡༧ ་ 

"༩༥༢འ༢ཚ༧ ༡༧༡འ༡༧་ལ་༡ལའའའལའཆཚ༡༣༧༅ཆའཆ༠༥འ་མལ་ཆལའའའའ་༧༡༥ལམའ་འའའམའམ་འཆམའ་འ་འའའའ༡འ༅༥༢༡༧༡་་༣༧འའའའའམ༅་ལ 

འཁུད་པ 
ཀྱེག་པཾ་དང་། བུད་པའམ་ འཁུས་པ་ 

བྲེས་པའི་དན། ང་ཆོ་རྐྱན་མ 
_མཐཾང་ནས་འཁྱས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁྱིང་བ་ འགེངས་པ། 

འཁྱིད་པ་ འདང་བཞི་དྲན་ཏེ་དད་ 
ཁྱེད་མི་ཁྱད་དང་། ཕྱིར་ཁྱེད་ 
པ་ལྟ་བྲ། 

འཁྱེར་ ཤཱ་ཡན། ཡག་བུ་དབྱགས་པ་ 
ྦ འཁེང་བ་ལྟ་བྲ། 

འཁྱིར་བ་ ནཡ། བླངས་བྱ་དང་། ཡེན་ 
པ་དང། ཆཚམ་འཁྱེར་བ་ 

དང་།| ལེ་ལོས་ཁྱེར་བ་ལྟ་བྲ། 

འཁྱིར་ཤཾག་ ཐམ་པ་བྱེར་ཤོག་ལྟ་བྲ། ཁུར། 
ཤག་གམ་ཁྱེར་ཤག་ཅེས་པའི་ 
མང་། 

འཁྱིར་ས་ རྒཾམ་བྱ། ཉམམ་ངདགའ་དང་། 
ལུལ་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱི་བྱ། 
བའི་ལམ་རྟངས་ལའང་། ། 

འཁྱིལ་བ། ཅུག་འཁྱེལ་བཞམ་ཐེག་པ། 
ཡང་མདའ་དང་མེ་མདའ་ 

འབེན་ལ་འཁྱེལ་བ་ལྟ་བྲ་ཕོག་པར་འཇུག། 
འོག་ ཀྱོག་ཀྱེ་ག། ཀྱོག་པ། ཀྱིག་པཾ། 

ཡོན་པ་ཟེར། ལོག་པར་འཇལ་བཞི་དན། 
ཁྭ ཏོག་ལྔའོག་ ཀྱོག་ཀྱོག། ཀང་ལག་དང་ 

ཁ་མིག་ཕཾགས་ཡོན་པ། 

ཟྣ༢ཁ@ 

འཇྱོག་ཅན་ འཁྱོག་འཁྱོག། གྱ་གྱ་ཅན་ 
ྒ དང་། མེ་དྲང་པ་དང་། མི་ 

ྦ ཐ་བ 

འཁྱོག་བརྫོད་ རྩན་ངག་དང་། རྫ་ཁར་གིམ 
བརྗེད་པ། 

འཁྱོག་གཏམ། དང་བདེན་མེད་ངའི་རྟད་ཆ། 
འཁྱོག་སྟོན་པ། ལོ་གཞུན་ཡང་ཆོལྡན་མའམ་ 

ཤར་མ། 

འཁྱོག་པ། ཁྱོག། གསཾལ་ཇ་ཁྱོག། 

འཁྱོག་པ་ པད བཀ་ ཀྲབ། ཇིཧལ། 

འཁུག་པོའི་སྡེ 

འཁཏྱོག་འཁོར་ ཀྱོག་པང་འཁྱེར་བཞམ། 
འདར་བ། ར་རང་བས་ཡོ་བ་ 
བགས་ལའང་།། 

འཁྱོག་ཁའྲག་ ཇྡེདགཿ གཟའ་སྤེན་པ་དང་། 
ྦ མེ་དང་མེཕ་དང་། འདཔབ།་ 

ཆུ་དང་། ཕྤལ་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང་། ཏང་པ་ཁྱཾག བོ 

ཀྱག་འགྲཾ་བ་ཕེགས་ལ་འཇུག། 

ཀག་པའཟ། གྲུ་པོ་དང་། 

འཆུས་པོ་དང་། ཡོན་པ་དང་། ཁྱོག་པོ་སྟེ། 

འདྲང་པཾ་མིན་པ། ཁྱོག་པ འི་རཾས་མོ་སྟ་བྲ'དང་། 
ཉས་ཕར་ཚར་ཁྱོག་བྱས་པ་ལྟ་བུ། 
འཁྱོག་པའི་ས་བན། བྷངྒདེཛ། ྦ དྲངལ། 

འཁྱོག་པེ འི་མཐུ་ཅན་ ནེ་ཙོ། 
འབྱྩོག་པེ འི་སྟེ་ པེསཾནཆ། གོང་བུ་ཅན། 

གསེང་གྱེ་ཡག། དབུཌ་འབྱིན་ 



འཁྱོག་པོའི་ཆག 
ཤིང་། ཆང་ཤཾའ་། ལག་པའི་ཆོང་དུས། ཁྱོམ་ 

བྱེད་རྟམས་ཟེར། ཆང་ཙི་ཉིག་འདྲ། 

འཁྱོག་པ འི་ཆིག་ ཆེག་གི་གཏང་རག་དང་། 
ཡར་ཆོག་ངན་དང་དྲང་པོ་ 

མིན་པའི་ཆིག། 
འཁྱག་པད་འགྲ་ གཟའ་སྤེན་པ་དང་། རླུལ། 

འབྱོག་དཔྱང་ ཕེབས་དཔྱང། མཀཌ་དཔང་། 

ཞབྱོག་ཞྱི་ཐ་..རླཝ་མིང་། 
འཁྱོག་བྲལ་ ལམ་བཟང་པ། དྲང་ལམ། 

འཁྱོག་འབར་ མེ་ཕྱིའི་མིང་། ྦ 
འཁྱོག་མེད་ དང་པཾ། པྲོང་བ། 

འཁྱོག་བཤད་ དྲང པའམ་ཐད་ཀར་མ་ 
བཤད་པ། 

འཁོགས་ རབབ། ཏགས ཁྲི་དང་། གདང་ 
ྦ བུའམ། དང་བྲ། 

འཁྱོགས་པ་ ལེག་པར་འཇལ་བ་དང་། 

འགྱང་བ། 
འཁོགས་པ འི་ས་བོན་ བར་དྲྭ་ དཀྲམ་པའམ་ 

རྒྱག་པ།དང་། དངྲལ་ལའང་། 
འཁྱོགས་སྲིད་ན་ འཇེལ་ནའམ། ཀྱོག་པར་ 

ཕེང་ན། 
འཁྱོང་བ་ ྒ 

མང་འཁངས་ཟེར་བ་དང་། 

ཨང་འྭ་ཐོངས་དང་། སྐྱང་བ་དང་། སྐྱོངས་པའི 

དན་ལའང་། 
=-- 

འཁྱེར་བཞི་དན་ཏེ་ཇ་འཁྱངས་ 

༢༠ འཁོརང་གང 

ལུདྒ། ཐུབ་པཞི་དཾན་ཏེ། ཉིན 
ཐུབ་ལ་ཉིན་འཁྱངས་ཟེར་བ་ 

ལྟབུའ་ཉེས་གསུངས། དཔེར་ན། དཀགོན་པ་ལ་ 
ཕྱིན་བདག་གིས་འཕགས་པའི་དགེ་འདྲན་རྟམས་ཡ་ 
ཉིན་གཅིག་གི་བརྩིན་བཀྲང་ཞུས་པ་ལ་ཉིན་འཁྱངབ་ 
བྩྩེན་བཀར་ཊུས་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཨང་། ཟེན། 

པའི་དན་དང་། སྐོང་བའི་མེང་དྲའང་། 

འོངས་ཀྱེ་བར་དུ་ སྐྱོང་བཞི་བར་དུ།དང་། 
ཟིན་པའི་བར་དྲ་དང་། ཐུབ་ 

པའི་བར་དྲུ། 
སྐྱོང་བའམ། བསྟོང་བ་དང་། 

ཐུབ་པ་དང་། ཟིན་པ། 
འཁྱམ་ བྲར: ཆུ་ཕོགས་འཁྱོམ་པའམ 

བསྐོད་པ་དང་། གཡཾ་བའེ་ 

མིང་། འགུལ་སྐྱད་བྱེད་པ། 

འཁྱོངས་ 

༢༣༧ 
འབྱུངས་པ་ 

འཁྱེམ་པ། ཏརལ། བརྐོད་པ་དང་། བྲལ་ 
བང་གཡ་བཞི་དཧ་དང་། 

རྒྱལ་བ། ཆང་གིས་བཟི་ཁྱམ་བྱེད་པ་དང་། 

སྟེབས་ན་པས་མགོ་འཁྱོམ་པ་དང་། མཆོ་འཁྱམ་ 

དང་། ཡུག་ཀླད་མགོ་འཁོར་འཁྱོམ་པ་གསོ། | 
ཞེཕ་དང་། ཇ་བོགས་ཁྱམ་ཁྱེམ་བེད་པ་ལའང་།། 

འཁྱམ་མ་ རྐྱབ་མ་སྟེ་གནང་སྐྱེས་ཡའངོ་། 
འཁྱོམས་པ་ ངལ་བའི་དན། 
འཁྱོར་གང་ རྩིམ་པ་གང་། 



འཁོར་བ 

བླི།ལ། འགྲ་ན་གོམ་པ་ 
འཁྱོར་བ། ཧས་ནམ་ལུས་ 
ཚུགས་མི་ཐུབ་པས་འཁྱར་བ། 

འཁྱེར་བ་ 

འཁྱེལ་ 
པ་དང་། སླེབ་པའི་དན་ཏེ་ 
ནང་ལ་འཁྱོལ་ཙམ་བྱང་ཞེཕ་ 

པ་ལྟ་ཐུ། 
རྐེལ་བ། 

འབྱེར་པ'སྟེ། ཡན་འཁྱེལ་པ། 

ཕྲངས་པ་དང་། སྲེབས་པ་ 

དང་། ཟེན་པ་ དང་།།| ཚང་ 

བའི་དེན་དང་། སྐོང་བཞི་དེན་དང་། བརྩེན་པ་ 

ཚད་དྲ་འཁྱོལ་བ་ཟེར་བ ་ལྟ'་བུའ།། 

འཁྱོལ་པ་ 

་ 

ཞའ ས་པ་ འཕྱེས་པའམ་འཕྱས་མ་སྟེ། 

ཀག ཡག་ཉགས་ཀྱི་མིང་། 
འཁུས་མ་ སྐྱས་མ། རྐེས་དང་། འབྲལ 

རྟེན་དང། དཛང་དང་། 

རྫོངས་པ་སྟེ། ཚིག་གཏེར་ལས། ཕན་བྱེད་ངག་ 
རྨ་འཁྱེས་མནི་ཆོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བྲ། 

འྤབས་མའི་ཆིག་ དགའ་བའི་ཆོག་གམ། ཉེན་ 

འབྲེལ་བཟང་པའི་ཆེག་གོ། 

འཁྲ་ སྲ་བའམ་མཁྲེགས་པ་དང།། 

` དྲག་པ] 

འྲ་བ་ འཁྲས་པ། ཡིབ་པའམ་གབ་པ་ 

ཡའང་། རྟེན་པ། 

མཐར་ཕྱིན་པ་མཇངུག་འཁངས་ 

འཕྲོད་པ་དང་ 

༣༣༡ ཅཆྔབ་འབུང 

འཁྲ་ས་ བཾགཏད་མའམ་བཏེན་ས་ 
དང་། སྲ་བཞི་མ་དང་། 

མེགས་པའི་ས་དང་། ས་ཆ་དག་པ། འགྲ འདེད 
པའི་འདྲན་རའམ་ཆགས་པ་དང་། ཡིབ་ཇ། 
འཁྲ་སར་འཁྲས་ ཉེན ལ་བརྟེན་པ་རྟེ། ཐ་ 

འདི་མ་ལ་འཁྲས་ནས་སྡད་ 
ཅེམ་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁདཕྲང་པར་ འགྱར་ བ། མའགས་པར་འགྱརང་ 

བའམ་དྲག་པར་འབགྱང་བ། 

འཁྲང་བ་ ཁརཿ དྲག་པ་དང་འཇིང་པ 
འཁྲང་བ་དང་ཤེད་མོ་འཁྲང་ 
བ་ལྟ་ཐ་གྱོང་བཞི་དན། 

འཁྲངས ཁུར འཁང་ཐ། བའང 
འཁྲད་པ་ བགེཌ འཁྲད་བེད་པ་རྟེ་གདཾན 

བགེགས་ཕྱིར་རླད་པ། 

འཁྲབ་པ་ རུཀྐུང་ ཨུཏྐུར། པྲཝཿ 

ཟའ ་པ། སླབ། ཕྲ་མེ་འཁྲབ་ 

པ་དང་། བྲ་འཁྲབ་པ། གར་རྟབས་དང་། གར་ 

སྟབས་པའི་བྱ་བ་དང་། ཏྐང་ཡག་ཕར་ཚུརང་རསྟབས 

པའི་ཉམ་འགྱར། 

འབྲབས་ འཁྲབས་པའི་འདམ་ཆོག། 

འཁྲབ་མཚན་ གར་འཁྲབ་རྒྱ་དང་ཞཉབས་ 

བྲེའི་ལེ་མཚན། 
འཁྲབ་གཏུང་ ཧྷ་མོའམ་ཟླབ་གར་ཕོགས་ 

འཁྲབ་གྱའི་ལོ་གླས་ལྟ་བྲ། 



ཞུབཱཔུདཱས 

འ།ྲབ ས་ གང་ཕགས་ཁྲབ་པའི་པ་ཆ། 

འཁྲལ་འབྲུལ་ ཁླལ་ལེ་ཁུལ་ལེ། མི་ཆ་བཅུག 
མེད་པ་ཁ་ནས་སྐད་ཆ་རྣམ་པ 

ཉི ཆོགས་ཕཡབ་པ་དང་ ལུས་ཀྱང་ ཕྔད་ ཆུགས་ མེད་ 

པ་དང་རྱད་ལག་ཀྱང་ཚགས་མི་ཐུབ་པ་ཡའང་། |! 

འབས་ ཁརི་ཏ། བུ་མོ་འདི་ང་ཡ་་ 

འྭཁྲད་ནས་མེ་འགྲོ་ཞེཕ་ཕེམས 
ཆགས་ནས་ཕྔོད་པ། བོ 

འཁྲས་པ་ བརྟེན་པ། ཞེན་ཆགས་བྱཔ་པ། 

འཁྲས་ཤིང་འཁར་ ཆགས་ནས་འབྲལ་མི་ཐུབ་ 
པའེ་ '་དན་ དང་། གཟེར་པཌ་ 

ཨ་ལུ གོས་ བྲགས་པའེ་དན་དང་། ཡིད་འཁྲེན་པ། 

འཁྲི་ 'ཨརཱ་སཱང། བྲཧ་ནས་དྲུག་ཅྭ་ 

འཁི་བ་ལྭ་བ། ཉུང་ང་ 
གཏང་བ། 

. འཁྲི་རྐང་ ཧྱལ་མཚན། 

འི་ཁུངས་ རང་འཕྲིནི་ལས་སྐལ། 
འཁྲི་སྒྲ་བ" _ ཁྲལ་བའམ། བྲ་ལོན་པོགས་ 

ཟོ རང་གི་མགོ་ལ་འབབ་པ་ནི་ི 

འཁྲེ་བའ་།། པ 

འཁྲི་ཆེ་བ།  ཆད་པ་གཅོད་ཆེ་བ་དང་། 
རིམས་ནད་ཆེ་བ་ལྟ་བའངོ་། 

འཁྲི་བ། དྲིི་བ་དང་། འཁྲིད་པ། ཊཱེན 
ཆགས་དང་། ཞྩེ་འཁྲེལ་བ། 

ཆཌ་ཕེམཔ་ཀྱི་ཐཱེན་པ། ཁྱིམ་ཐབས་ཀྱི་འབྲི་བ། 

ཟད ྒ འཁྲི་ཤིང 

འཁྲལ་འཁྲི་བ། བྲ་ལོན་འཁྲེ་བ། བུད་མེད་ཀྱི་་ ༩ 

འྤབེ་བ་ཕོགས་དང་། ཆགས་པའེ་དན་དུའང་། 

འཁྲི་བ་ཆོད་ ཉེན་པ་དང་འབྲེལ་ཐག་ཆད་ 
པ་ཕེགཔ། 

འཁྲི་བ་རྲད་ཆོད་ གཟེར་ཀ་འཐྲེ་བ་ཅན་ནི་ 
ཆད་པ། ཞེན་ཆགས་ཅཙ་བ་ 

ནས་ཆེད་པ། ྦ 
_ ཁྲི་བའི་ནད་ མཚན་ནད། །དུས་ཀྱི་ནད། 

འྲི་འབབ་ ངང་ལ་འབྲི་བའི་ཁལ་ཏེ། ཙཱ 
ཆུ་ཤིང་གསུམ་གྱི་འཁྲི་འབབ་ 
ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། བཾ 

འྤྲི་ཤིང་ ཊཾ ལྭྭ། །མཧཱཔངི། 

ཤིང་ཆེ་བར་འཐྲི་ཤིང་སྐྱེ་བའི་ ༦༩ 

ཤིང་སྟེ། ལྷུག་མའམ། ཕྤཾས་དཀར་ཤིང་གེ་མིང་། 
མ་ ལའི་ཤིང་། སྲ་'རྩི 'ཤིང་རྣམས་ཟེ ར་བ།དང། 

ཡང་། འཁྲེལ་ ཤིང་ ། ཡཝྲ་ གའི་ རལ་བ། ཀྲལྲིལ་ངས། 

རེགས་སྣ་ཆོགས། དབྱི་མོང་གི་མིང་དང་། དབི་ 

མོང་ལྟ་བྲའི་ཤིང་ཟེར་བ་དང་། ལྔན་ཤིང་དྲའང་ 
¡ གསུངས་པ་དང་། ཡང་། འཁྲི་ཤིང་ནི་རང་སྟེཔས 

ཀྱིས་བྱེན་དུ་སྐྱེ་མི་ཧྭ་པར་ལྔ་ ན་ཤིང་ཆེ་བ་ཕྲགས་ 
གཞུན་ལ་བརྟེན་ཞས་བྱེན་དྲ་སྐྱེ་ཞུས་པའི་ཤིང་ཅིག་ 
ཡིན། ཞྟེས་དང་། བླ་ལྡན་དགའ་སྐྱེད་ལས། 

འཁྲི་ཤིང་ནི་སྦོམ་པ'མདང་ཡ་དང་ཕྲ་བ་ཕོར་མ། 
མ་སྲགས་ཕ སྟེང་ དུ་ཉལ་སྟབས་ཕུ་ རྐེས་པ་ དང་བ 

སུ་མཐྲང་ང '།། ཞྱེས་གསུངས་པཾ།། 

- 
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འཁའྲི་ཤིང་མཆོག་ལྡན 

འྤའི་ཅིང་མཆོག་ལྡན་ ཤིང བཟང་པོ 13 ག་ 

གི་མེང་དང་། པྲི་ཨངྐ། བྲད་ 

མེད་མིང་ཅན། སྟ་ཆོགས་སྡེ། འབྱང་པ འི་མེ" 

ཏག། པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། ཞཱེས་སྣང་ཡང་འདིར 

དྱཔྱད་པར་འཚལ།། 
ནང ༨༩༧ „རི ༠ དྲ 

འདྲི་ཤིང་ཐག་མད་ ཀྤཾས་དཀར་ཤང་གིམིང་། 

སཱ་ལཞི་རྗོན་པ། ཧཱ'ལནི་ 
ཤིང་། ཧྲ་ཅི་ཤིང་ཟར། 

འཁྲི་ ཏད བྱ་ང། 

ཁྫི་ས་ "ཤཱི ཊྭཾ་བཱཏང་ བའ་མ་བཅག 

པ། 

འདྲིག་ཐབས། བེཤིཀཿ འཐྲིག་པའི་ལས་ཐབས་ 
བརུད་ཅུ་ཅ་ བི ཧཾ བུད་ 

མེད་བླ སྟ་འགྱང་སླ་བའམ་འཁྲེག་པ
་འདེད་པའི་ 

རྟགས་སྟེན་པར་སྣང་། 

འཁྲིག་དུས་ མཚན་མོ། 

འཁྲིག་པ། མེཐུན། ཀུརིར། མེཐུན། 

ཡཾ ། ཨུཀྲཝལ། ཆགས་པ་ 

ཕྱོད་པའམ། མི་ཚངས་པར་ཕྱོད་པའི་མིང་སྟེ། 

རྣམ་གྲངས་ནི། དབང་པཾ་གཉིས་མྱོར། གྲོང་པའི་ 

ཆོས། ཉི་ཟུངས། ལག་བསྡམས། འདེད་པ་ཕྱོད་ 
པ། བཤོས་པ། ཤེ་སྦྱོར། མི་ཚངས་རྒྱད། གསང་ 

ཕྱོད། ཉེ་རེག། གཉིས་དགའ། རྤོངས་རྱར། 

ཀུན་རྨྱར། སྐྱེ་བ།ཕྤྱད། དགའ་མགུར་ཕྱོད། དགའ་ 

བ་ངོལ། འྭཁད་པ། ཆགས་རྱོད། འདོད་ལག་ 

ར་ འཁྲེག་ཆོག 

སྱོད། ལོག་གཡེམ་རྟམས་མེང་གི་རྣམ་དྲངས་པ།།
 

འཁྲིག་པ་དང་སྡན་པར་སྨ་བ་ མིཐཱཿཱདྡཱ༔༩། 
འཁྲེག་པའི་ཆེ་གར་འཇུག་པའི་ 

གཏམ་མྨ་བ། 

འཁྲིག་པ་འབྱིན་པ་ ཧཱཱདྡྲམཾཐུན། ཡག་འཁྲིག་སྟེ། 

རང་གིས་རང་གི་ཁུ་བའབྱིན་པ། 

འདྲེག་པ་རྦེད་ ཁུཏ། བ་རེག་གི་མིང་། 

འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་ སྨད་ཆོང་ཆའི་གནས་ཏེ། 

གཞུང་ཆོང་མའི་ཁང་པ། 

གཞུང་ཁང་དང་། སྣཾན་ཟླ། 

འཁྲིག་པའི་དགའ་རྟོན་མ་ འདོད་རྡན་མ། 
འདྲིག་པའི་ཆོས་རྟིན་པ། འཁྲིག་པའི་ཡང་ས་ 

འཇུག་པ། 

འཁྲིག་པའི་བསམ་གཏན་མ་ བྲད་མེད་འདེད 

ལྡན་མ། 

འཁྲིག་རྗེད་ གཱུཧུ། མེཐུན། འཁྲེག་པ་ 
པྦེད། གསང་བར་འདྲེག་ 

བཞམ་བྱ་ རག། 

འཇྙིག་མ ཤི ཡག་པའ་འཁྲིཌ་མ། 
འཁྲེག་མི་ནུ་ས་པ་ མ་ནིང་དང་། འབྲས་བྲ་ 

ཕྱང་བཞི་སྐྱེས་པ། ྒ 

འཁྲིག་ཆིག་ ང་ཚའི་གཏམ་མམ་ཕ་མེ་ 

÷-=£(ཌྫྫཏཱཉྫིབ་ཀྭ་འདྷིཞཱསྦ་ཁཏཱི དགའ 
སྟན་ཡ་ངལ་བཞི་རྫོན་དྲྭ་ཕན་ཚུན་ཆགས་ཆེག་རྨ་ 
བ་ལྟ་བ། དད་ 



འཁྲིག་སེམས་ཅན 
འཁྲིག་སེམས་ཅན ཁྱེ་བོ། ཁྱོ་ག། 

འཁྲིགས་པ་ སླིན། བཀྲིགས་པའམ། ཕར 
ཚུར་བཏུགས་བྱས་པའེ དན། 

སྤིན་ཕར་ཚུང་འཁྲིགས་པ་ལྟ་བུ། 
ནཨཏི། དབེ་འཁྲིད་དང་། 
ཡམ་འཁྤིད། སྣེ་འཁྲིད་དང་། 
མག་འཁྲིད་ལྟ་བུ། 
འཁྲིད་ཕེང་བཞམ་འྲིད་ 
ཕྱིན་པ། ྦ 

བྲེའཱཧོཾ། དེཡ། བཙྭཾ་ཏཾ། 

བའི་བ། འདྲེན་པ་དང་། 
ཇྔེས་སུ་འབྲངས་པར་བྱེད་པའི་དོན། བུ་ཚ འཁྲིད་ 
བྱང་ཞེཕ་པ་ལྟ་བུ་ལའང་། 

འཁྲིད་ཡོང་བ" ཉེ་མའི་ཆེག་ཏུ་འཐྲིད་ 

འཁྲིད 

འཁྲིད་འྲཀ་བ་ 
འཁྲིད་པ་ 

ཕེབས་པ། 

འཁྲམས་ ཤྷཾཱ། འཇེགས་སླག། བྲེད་ 
པ་རྟ་བྲ། 

འཁྲིམས་པ་ བྲེ་བ་དང་། བཏན་པ་དང་། 

བྲན་པ། ཕྱིན་པ། ཕོང་བ། 

འཁྲིལ་ ལའི་ཏཿ དར་སྐད་དང་ཐྲག་ 
པ་ལྟ་བྲ་ཞྭང་ལག་དང་ལུས་ 

ཡེ་ཞྲེ་ཟྲིསབཾ། 
རཱ „¬ ༤༥ ལཱ ༨ ˆ 

འདྲལ་སྡམ་ འཁྲལ་བ་དང་ཕྔྡམ་ཕ་སྟེ། 

བུད་མེད་མཇེཔ་མ། 

འཁྲིལ་བ་ དྲའི་བར་བ་བ། ཊ་འདྲིཡ་ 

༣༣༤ ཱ འདྲིས་སུ་བཏང་བ 

བ། འྭའི་བ། འྤའི་བེད་པ། འྲའེལ་མཁན། 
གྲགས་བྱེད་པ།, 
འཁྲིལ་བག། བོ། གཟུཌ་ཀྱིའགྱིང་བག 
འཁྲིལ་བག་ཅན། ང་མཚར་བ་དང། གྲབུགས་ 

པའི་འགྱིང་བག་ཅན། 
འཁྲིལ་བག་ཆགས་པ།་ ཟླ་ཚུགས་བག་གྲོ་བའ་ 

ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ། གཟི་བྱིན 
ཅན་ནམ་ལེགས་པའི་ཆ། ཕྲུལ་ཤིང་སྡེང་ལ། 

འཁྲིལབ། ྦ ཟེ 
འཇྲིལ་ཤིང་ འཐྲི་ཤིང་། 
འཁྲིས་ ཤིཊིཏཿ ནི་ཀཊ། མགཱཾ་པ། 

གན་དང་།འྲྲམ་དང་། དྲང་ 
རྐང་། ཁདུའཾ དྲང་། ཅར་འཇུག། ཡང་། 
འྤྲི་བའི་བ་བའཞམ་ལུས་དང་ཤིང་ཕོགས་ལ་རང་ 

བཉེན་གྱིས་འཁྲིས་པའི་དེན་དང། _ འཁྱུད་ 
པ་ལའང་། ྦ 

འཁྲིས་ན་་ཡད་པ་ དྲང་དུ་ཨད་པའམ་དྲུང་ན་ 

ཨད་པ་སྟེ། སྐུ་བཅར་ཡེད་ 

པ་སྐླུ་འཁྲིས་ཕུ་བཅང་བ་ཞེས་པ་ལྟ།བུའ[| ཆེ 

འབྲེས་པ། འྲའི་བས་པ་དང་། ངོགས་ 
བྱས་པའི་དེ་ན་དང'། ཞེན” 

པ་དང་། ཧམ་པ་ཡའང་། 

༢༦༤ < 

མདུན་དུ་ཁྱེར་ཞང་བཞི་དན། ± 



༢༠འསགྲྲལ་ ཝལ ་ པ་པ མ་་་ཡས་ཡ། 

འཐ' ཨཏིིསྦར། དྲི་མ་ཕཾགས་ཞུ། 
ཐེ དདི་བ་བ། 

འཐྲུ་ གཅད་ མན་ཆ་རའི་མིང།། 

འཁེ གཅད་ གཅོ་ བ་ གབེད། ཆག་ཚང་ཀྲ་བ་ 

ཨྲ ཟེ ར། 

འབུ་ནན་ དམང་ཤས། 
འཁྲུ་བ་ པཀྲལ། པེ་ཌྲརཊ། པྲཀྱཱལན 

འཁུད་པ། འཁྲུང་འཇུག་པ། 

གྲཾད་ཁཾག་གི་ནད་ཅིག་གི་མིང་། བཤལ་ནད། 
འཁྲུ་བ་གཅོད་པ་ བྲཀྲཧཌ། འཁྲུ་བཤལ་གཅོད 

པའི་སྨན། 
འཐུ ་བའམ་དྲི་ ཨཏི་སྣར། དྲེག་བཞམ་དྲི” 

མ་མགས་ཆུར་འཁྲུ་བ། 
འཁྲ་བག་ མར་བཤལ་བའམ་འཁྲ་བའི་ 

ཡེ དན། ྦ 
འྲུ་སྤྱངས་ པཏྣིསར། འུ་སྐྱག་བྱེད" 

པའི་ནད། 
འཁུ་ཆེགས་རིང་ ཤཉ་རིན་པར་འག་བཞི་ 

མིང་། 

འཁྲུ་གཞི་  འཐླ་སླྱག། འཁྲུ་ནད། འཁྲུ་ 
རྦྱངས་རྟ བ། 

འདུ ག་ རགྲམ། ཨཱ་ཡདུ། འཁྲུག་ 
_ འཇེང། དམག་འཁྲུག་དང་། 
ནང་འཁྲུག་མི་མཐུན་པ་ལའ། 

འདུག གོས་ ག་ཆ། ག་ཁབ། 

༢༣༥༩ འཁུགས 

འདྲག་ལྔ་པ་ གཡུལ་གྱི་མང་འབྱང་བའི་སླ" 

ཧོ སྐད། འཁྲུག་པའི་དྭང་།' 
དམག་གི་རྔ་མྨ། 

འདྲག་པ་ ཨཔཞངཿ: བཔཀལ། །ཨཱཡུངཱ། 

ཟོ པྲཀྲམ། ཀཧལ། ཀླཛཾ། 

བིའཱཤ། ཡུདུ། དཀྲུག་པ། .འཁུགས་པ། ཁ་འཇབ 

པ་དང་། འཁྲུག་རྩོད་བྱེད་པའམ། མི་མཐུན་ 
བྱེད་པའི་དེན། གཡུལ་རྤྲུད་པ་ལའང་འཇུག་སྟེ། 

དམག་འཁྲུག་ལྟ་བུ། འཁུག་ཡང་ཨང་ཟེར། ཞེེ་རྡང 

གི་མིང་དྲའང་།། 
འདུག་ པའི་ས་གཞི་ དམག་གི་ང་དྙའིའམ། 

གཡུལ་གྱི་ཕ་གཞི། དམག་མ། 

འུགྭ་དྲ་ཐོན་ དཔག་དབན། 
འཁྲེག་ བྱེད ་དམག། འཐབ་མི། འཐབ་མོ་བ། 

འཁྲུག་ མི་ དནག་མི། འཁྲུག་པབྱེད་མི། 

འདྲུག་ ཙཾད་ དམག་འཁྲུག་སེགས། 

འཁྲུག་ ཆིག་ ཕན་ཚན་ནང་དུ་འགལ་བའི་ཆིག། 

འཁྲག་ལང་ དམག་འཁྲུག། 

འཁྲུག་ལོང་ ཆྐྱཾ་ངོགས། འཁྲུག་བཞི་བྱ་བ། 
འཐབ་པ། དམག་འཐབ་པ། 

 གཡུལ་སྤོད་པ། 
འདྲགས་ ཀུཔི་ཏ། པཕྲཀཔ། ཁདྙ། ཏབྷིཏ། 

རྔ མ་རྦགས་གཡོ་འགུལ་ཆེན་པ་ 
བྱང་བ་ལྟ་བྲ་དང་། ཁོང་ནམས་ཞེ་སྔང་བ་དང་། 

པེམས་འཁུགས་མཁན་བགར་ལའང་། ྲ 



འཁུགས་པ 

_ འཁྲགས་པ། ཀུསིཏ། ཏྣཐྷཿ ཁུབྲིཏཿ པཕྲགྲཾསཿ 

_ འཐབ་འཁྲུགས་ཟིན་པ་དང་། 
མི་མཐུན་པའི་བྱ་བ་བྱས་ཟིན་པ། 

འཁྲགས་པའི་འཛག་འཇག་ 
¦ ༄༅ 

འབྱུགས་རྟངས། 

འཁགས་ཚབས་ཆེ་བ་ འཐབ་ཙད་ཆེ་བ། 

འཁུགས་ཆི་ག་ བཀུལ། བླན་ཆེོག། 

འབྲགས་ ལང་ ེཁཌན། འཁུག་ལས། 

འཁུང་ བ་ ཛཱཏཾ། སྐྱེ་བ། རྐུ་འཁྲུངས། 

པ་ལྟ་བྲ། 
འཁུངས་ དཾརཔིཏ།། ཛཱཏ། པསུཏཿ རྐྱེ་ 

ྦ བའི་ཞེ་ཆིག། རྐ་བརྟམས་ 
པའམ། བན་པའི་ཉེ་ས། 

༣ཏྲངས་སྐར། སྐྱེ་བའི་ཉི་མོའི་སྐར་མ་ཕོགས། 
༣ཁྲངས་པ་ རྐེས་པ། བསླན་པ་དང་། 

ཟ་ བརྟམས་པ། རྐ་འཁྲུངས་ 

པ་ལྟ་བྲ། ཱ 
འཁུངས་དཔའ་ སྦང་སྤས་ཀྱི་མིང།། 

འཁྲངས་རབས་ རྐྱེས་རབཔ། ཧྱལ་བའེ་འཁྲུངབ 
བྭ་བ་ཟེམ་ཐར་ལེ་། 

འཁྲུད་ སྙན། འཁྲུ་བཞི་བྱ་ཆེག། 
འཁུད་པ། སྟན། འཁུས། བཀྲ། གཾས་ 

` ཀྱི'དྲི་ཨ'ཞཁུད་པར་བྱེད་པ་ 
དང་། ཧླཾ་ནད'ལ་བཤལ་སྨན་བཏང་ནས་འཁྱད། 
པར་བྱེད་པ། 

འཇིང་མ ཞི་ 

༢༣༠ འཁྲུལ་འཁོར 

འདུད་བྱ་ པིཿཨཿ འྭབུ་བཞི་བ།ཆག། , 

འཁྲད་བྱེད་ འཁྱུད་བྱེད་པ། 
འཁྲད་མ་ འཁུད་གཞང་ལ་ཟེར། 

འདྲན་ འཕང་ངམ་ཕྲིད། ཆུར་འེ་ང' 
པ་དང་དན་ཞྲད་ཉིང་། ཁྱན་ 
ནམ། མཐྲའ་དག། 

འདྲུན་ཆོད་ མད་དཉན་ཐྲག་ཆོད་པ།. དམག 
དང་8ཁ་མྒཧཱ་བགས་གྱད་བྲག་ 

ཆེད་པ་ལྟ་བུ། 
འདྲན་ མཐོ་བ། འཕང་མཐོ་བ། ་; 

འཁྲུན་རེང་ ཀྱས་སུ་རིང་བཞམ། དཀྲས་ 
རྲིང་ ངོ རབ ཞུ རིང་ པ 

རིང་པ འི 'དབྱིབས་ ཅན་ནམ། ཕྲིད'་དུ་རིང་བ། 

འཁྲམས་པ། འདྲ ངས་པའི་བདྡ་རིང་རྟེ། ཕཱ" 
ལའ (= བའ ་བཞམ་བརམས་པ། - ' 

འཁུར་འཇུག་པ་ བྷྲུའན། གཉན་ལ་ཁུུ་ང་ 
འཇུག་པ། ངོ 

འབྲུལ་ ནཾར་འཁུལ། མེག་འཁྲུལ། 
རང་རསྣང་འཁྲུལ་བ། བེམཔ་ 

འཁུལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ནང་གིསེམས་མ་འཁྲུལ་ 
ན་ཕྱི་ཡི་བྱ་བ་མི་ནར་ཞེ་ས་དང་། མ་རིག་འཁྲུལ 

བའི་དབང་གིས་འཁོང་བར་འཁྱམས་ཉེས་པ་དེའ།། 

འདུལ་ལཁར་ མནཱ། ནིཟཔཀ། །ཨྡརྦིསར། 
_ ཡ།རྨྱཾ། བཅས་ཐབས་གཏོ་བཞམ། 

མདོས་ཤིག་ཀྱི་གླང་། ཞམ ནར་ལྟར་ཁེ་ 



འཁྲུལ་འཁོར་ཁྱིམ 

འདྲལ་ འཁོར་ ཁྱིམ། བཅོན་ཁང་དང་། 
ཁྲིམས་རའམ། འཁྱམཔ་ར་ 

ཤཱ ལའང་ རཿ | | པ 

འཁྲལ་འཁར་མཁན་ རྒྱ་མ་མཐན་ནམ་མིག་ 
ུ འཁྲུལ་མཁན། འཁར་ལོ་པ། 

འཁྲལ་དགའ་ འཕུལ་དགའ་རྟེ། འདད་ྟའ་ 
གནས་ཤིག་གི་མིང་། 

འདྲལ་རྣང་ རང་སྣང་འཁྲུལ་བཞེ་སྟང་བ། 

མ་དག་འཁྲུལ་བཞི་སེམས་པ། 
དབང་ཤེས་ཀྱི་འཁྲུལ་བཞི་སྟང་བ་ལྟ་བྲ། \ འཁུལ་པ་ བྱིའཱཊ། བྷམཨ། དུས 

ྒ ན་ར་བ། ནར་འཁུལ། 
འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ ཨབཛཱརི། ནཾ་ ར་འཁལ་མེད་པ། 
འཁུལ་བ། ནང་བ་དང་། འཕྱག་པ་དང་། 
རཾ ཡག་པང་ཤེང་དང་། ཧ་ལོག་ 

པའོ། ། ཏྲེ 
འཁྲུལ་བྱེད་ ཨོཾཉན། ཆང་། རྨྱོ་བྱེད། 
འཁྲལ་བྱེད་མ། :ཤཨིནྱདཱཾ། འདེད་རྡན་མ། བྲད་ 
དོ མེད་འདད་ཕྡན་མའི་མེང་། 
འཁུལ་མེད་ ནར་བ་མེད་པ་དང་། འྱཆཆུག་ 

མད་དམ་འཕྱཌ་མེད་ཀྱང་རང་། 
འབྲུལ་རྩེད་ སྦྱ་མའི་རྩེད་མོ། 
འཁྲུལ་ཞིག་ འཁྲུལ་པ་མཐན་དྲྭག་ཞིག་པ་ 

སྟེ། སྟང་ཉིད།རྟེགས་པའི་བླ་ 
མའམ་གང་ཟག། 
རར ར་ར རོ ཆོོ 

༢༣༧ 

འཁྲུལ་བ་དང་། ཡད་པ་ལ་མེད་པར་འཁྲུའ་བ་ 
པགས་མང་ང་།| ྦ ྲུ 

འཇཏྲུལ་ས་ ནར་མས། 

འདྲེལ་ སེམས་ མེ་མེད་ས་ལ་མེ་ཞོད་པར་ 
། འཇིན་པའི། ཡིད་ཤེས་ལྟ་བྲུ། ྦ 

འདུལ་སོ་ ནར་འབྱུལ་བྱང་དའི་རྟམ་པ། 
འྤེ་བ་ཆ་ སྲན་ཆེ་བའམ། མེགས་པཁར་ 

དྲག་ལ་ཆེ་བ། 

ཤྲིག: རསྤ་བཱ།; - 
འཁྲེགས་ པདྡུ་ར། སྲ་བ། 
འྲ་གས་པ། སྲ་བར་བྱས་པའམ། དྲག་པོར་ 

གྱར་བ། ཱ 
འདྲེང་ཆིག། འཕྲེང་དང་མཚངས་པས་ཡིད་ 

དུང་བཞམ་འདྲིས་ཆེག་གམ། 
བྲགས་པའི་ཆེག། 

` .འདྡེན' མ་གམས་པའམ། གནས་མ 

`. འཁྲེན 

འདྲུལ་གཞི་ འཁྲུལ་པའི་གྱའི། ཐག་པ་ལ། 
ྕ རྦུལ་འཇིན་གྱི་འཁུལ་སྟང་རྐྱེ་ 

བ་སྟེ་སྦུལ་དྲ་འཁུལ་པའི་གཞིའམ་རྒྱ'ལྟ་བྲའ| 
འདྤཱལ་ ཡས།་ བིཔྨད། གྲངས། 

འཁྲལ་ ཤིས་ དུང་དཀར་སེར་པར་སྡང་ 

བཞི་ཤེས་པ་དང་། ཟླ་གཅིག 
ལ་ཟླ་གཉིས་སུ་སྟང་བའི་དབང་ཤེས་དང་། གངས་ 

རི་སྔན་པེར་སྣང་བ་དང་། མེད་པ་ལ་ཡད་པར་ 

ཆགས་པ་དང་། དྲན་འདེད་ 



འཁྲེན་ཅིང་ཉེར་འགྲེ་ 

པ་དང་ཕྲོད་མི་ཐུབ་པའི་དེན་དང་། འདེད་པ་ 

དང་ཆགས་པ་རྟེ། མངཾན་རྟོགས་རྒྱན ཡམ། འདྲིས་ 
དང་ཁྱིམ་ལ་འཁྲེན་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བྲ། 

འཁྲེན་ཅིང་ཉེར་འགག། ཕྡོད་མ་ཐུབ་པའམ་མ་ 

ཆགས་པར་འགྲ་བའི་དན། བོ 

འཏྲེན་པ་ ཀྤཆྷཿ ཀྲོསན། ཞེན་པ། ཁྱིམ་ 

ལ་ཆགས་པ་ལྟ་བྲ་སྟེ། ཕ་ 

ཡུལ་ལ་འཁྲེན་པ། ཟམ་རྐོམ་ལ་འཁྲེན་པ་ཉེས་པ་ 

ལ་ཐུ། ཐྲཾགས་པ་ལའང་ངོ། 
འའྲེབ་པ་ མི་ལེ་ལཾ་ཅན་ནམ་ལས་ལ་མི་ 

ཤལ 
འ།ཏྲོ་ནག་ ཤེལ་ཕྲེང་ལས། འཁྲོ་ནག་ད་ན 
གཟེར་ཕྲིན་དང་དྲག་ནད་འཇམཔ། ཞེས་པ། དེཾ་ 

བཞུ་བ་ལས་བྱུང་བཞི་འཁྲ ལྕཌ་རྒྱ་ནག་པས་བཏུ་ 

བྱུགས་བྱས་པའི་སྟོད་རིཌ་འབྲང་བ་བརྡང་དྲ་མེད་ 

པ་འདི་དང་ཆེ་བས་ཤེས་སླ་བ་འདིབ་གདེན་གཟེང་ 

དང་འབྲ་ཕྲིན་ལཕ་སླྱང་བའེ་དྲུག་ལ་ཕན་པར་བཤད 

པན།། ཞྱེཔ་གསུངས་པ་དེའེ། 

འཁྲོལ 

ཁྲེམ་པའི་དེན། ཆོག་པ་ཟ་བ། 

འུར་བཞི་སླ་དང་། གྱུ་ཡོང་ 

འཁྲོག་པ་དང་། རྫཾ་འཁྲཾག” 
པ་ལྟ 'བུ་ལའང ༈། 

འཁློག་འཁྲག་ སླ་འཁྲུག་འཁྲེག་ཟེར་བ་དང་། 
ལེ སྐད་འཁློག་འཁྲག་ཅེས་པ་ལཱ། 

འཁྲོག་ཉུར་ ཅང་པྨ་སློག་པའི་འདྲག། 
ཧན མཾ་པཱས་ཆེག་འཁྲགས་ 

ཀྱང་འབྲོ་སྣིང་འདེད་ཅེས་བ་ 
ལྟ་བྲ་ཆིག་བརྱུར་བཞི་དན། 
མུཁདུ། མནབ: ངལ་མོ་ 

འཁྲོལ་བ་དང་། དྲིལ་བ་དང་ 
ཟླ 

སན།བྤལ་བ་དང་། འཁར་ལ འི་གཅུམ་གཟེར་
 

དང་རྒེ་ལྷགས་ལྟ་བུ་རང་བཞུན་གྱིས་འཁྲལ་བའི་ 

བླ་ལྟེ་བྲ། 

ཁ་ཡེ་སྡེ་ཚན་རྫོགས་ས། ། 

་ཆ་ 

ཧེ་༩ 



; | 

~~ 
ག་ ཀ་སྡནི་ཤིགེ་གཟུམ་པ་དང་། 

རྔོན་རྗེས་གཉི་ཕ་ཀའི་དང་པ་ 
ཡིན་པ་བཾགས་རྒྱས་པར་ནི་ཕུམ་རྟགས་ཀྱི་གཞུང་ 
རྣམས་སུ་གསལ་པ་མ་ཟད། དེ་བཅཞྩིན་གཤེགས་ 
པའི་གསང་བའི་རྩིང་པེ་སྟེ། སེམས་ཅན་བམས་ 
ཅད་ལ་སངས་རྱས་ཀྱི་རང་བཉིན་ཨོད་ཅེས་པའ།། 

ཉེས་དང་། ག་ནི་བཞྲོད་དང་བགྲོད་ཨིན།ཨིན། 
ཞེས་བེགས་དང་། ག་ནི་གང་ལ་གང་གང་ཆགས 
མེད་པ། ཞྱེས་པྲཾ། | ྲཤ ་ 
གཿ འགྲེ་བ་དང་། ཆོགས། 
ག་ཀཱ་རི་ ངི་དྭགས་བ་ཡང་ན་བ། 
ག་ཏྤལ་ ཕྱགས་དང་མར་བྱི་ཁྲལ་དང་། 

ཤོ་ཁྲལ་ཕཾགས་ལའང་། 

ག་ག་ ཡཏ། གང་དང་། ཧན་རབས་ 
ཕེགས་ལ་སྟད་ཕྱོགས་སུ་བྱེ་ས་ 
བའི་སྐད་དུ་ག་ག་ལཌ་ཟེར་|། 

བ་པ་ན་ གནམ། 
བགབནབ།: ནམ་མཁའི་མཇོད། 
ག་གནཅཿ དབྱུང་མ། ཕྲིན་དགུང་མོ་ལྟ་བ། 

༢༣༠ ག་ 

ག་ག་ཆིལ་ 

. རྫཾན་གྲ་པ་བཅྭ་དྲུག་གིས་ 

-3/ = 

གཡའ་སྙེག་པ་སྟེ། གཞའ་ 
བ་སྟེ་ཟ་འཕྲུག་ལང་པའམ། 

ཨང་ན་ཕལ སྐད་ལ་ཨི་གུ་ལུ་གུ་བསགར ་པའམ་ཨི་ 
ཅི་ལུ། གུ་བསགས་པ་སྟེ། མཆན་ཁུང་ བེགསུ་པེར། 

མོས་རེག་ཅིང་མཉེད་པའ། །ཞཱེར་དང་། དཔེར་ན། 
གྲྭ་པ་གཅིག་ལ་ག་ག་ཆེལ 

བྱས་པས། རང་དབང་མེད་པར་གད་མོ་ཤར་ 

ན་བཾ་ཆུང་གྱེན་དྭ་འཆུགས་ཏེ་དུས་ལས་ཞདས་པ།། 
ཞེབ་ཏེ། དེའི་མིང་། ཨིཏྲིཀཱལི། གཡའ་བ་ཟེར་ 
ཏེ། གན་ཇུ་ ལང་བའེ དན་ན།། 

པབ བ།ས་ གང་ཡང་། 

ག་གི་ གང་གི་གང་གི་རྟེ་ཕཝ་སྐདུ། 
ག་གི་ག་གི། ག་ངེ་ག་ངེ། 
གང་གང་ཐེས་པ་ལྟ་བུ། 

ག་གི་དན་ལ། ག་རེ་དན་ལ་ཡང་ཟེར། 
བ།་གེ་མོ་ ཡུལ་མིང་མ་ངེས་པའི་ད་ ན་ཡ་ 

ཟེར། ཡུལ་ག་གེ་མོ་ཉིག་ 
གདའ་བ་ཉེས་པ་མིང་མ་ངེས་པའི་དན་ཅན་ལ་ 

འཇུག་གཾ། | 



ག་གན 

ག་གེན་ དྭཡུས། ཏྲཔྲ།] ཞྭ་ཉེ་ནག' 
པ་དང་། ཉཱང་མ་ེ མ་པ་ 

ལ་ཕུག་གི་རིགས་ཤིག་དང་། རྣམ་ འགྲེལ'ཌི ཀ' 

ཆེན་ལམ། ཤིང་བྲག་འབྲམ་བུྭ་སྨིན་པ་ན་ར ལེར 

ཞྙིང་ནང་ན་ཁུ་བ་མང་བ་འདྲ་བཞི་ནད་ཕལ་ཆ་བ་ 
ལ་གནད་པ་ཅན་ཞིག་ཏྲྭ་གསུངས་ཕཾ། །ཨང་། ག་ 
གན ཤྱེ་རྒལ་པ།"ཤཱཕ པ་ལྟ་བྲུ་ དང ༥། ཚོང་དཔན་ 

ག་གན་ལའང་ང་།། 

རཾ མང་ཆིག་སྟེ་འགའ་ཆེན་ཐྭེབ་པ། 
མང་ཙམ་དང་། མང་མང་ 

ད དང་།། མི་མང་ཙམ། མི་ག་ཆེན་འདུག་ཅེས་པ་ལཱ། 

པ'ཆད་ གད་མ། དེན་མེད་དྲ་ཐང་ 
ཆད་པ་ སྟེ། ཕྱེད་ འཇུག་ལས། 

བྱིས་པ་རམས་ནི་ག་ཆད་དྲ། །ཁྱེས་ཕཌ་གསུངཔོ། 
ཨང།། དན་མེད་པར་ངྲ་པ་ལནང་། 
ག་ཆད་བརྐལ་ ཤིན་དྲུ་ཐྲང་ཆ ད་ནས་ 

བརལ་བ། ཧ་ཅང་ངལ་བ། 

ཉམ་བྲག'བྲག་བར་དུྭའམ། 

ཐང་ཆད་ཆད་བང་དྲ་ཉེེཔ་ 

པ་ལྟ་བྲ། ཙུ 

ག་ཆད་དུ་ 

ག་ཆད་པ་ ; འུ ཟབ འ་ཅ5་འ་ཁང་། ་ཱ ཡི 

ཕུག་ག་ཆད་པ་སྟེ། བ་ཌི ཀ' 

ལྲས། ག་ཆད་པརྟ མཆཾག་ཏུ་ཉམ་ བྲག་པཔཾ་ངྲ་ 

ཞྭཕ་བྱང་ ཁང གསུངམ་མ།། 

གླ་བ རྷ'་ཁང་། 

ག་ཏིག་མན 

གྲྭི་ར་ མཛོད་ཝན་ཏེ། ཏོག། འགན་ 
འཇི་ ར་ཡང་ཟེར། གཙུག་ 

ལག ཀར་ཕགས་ཀྱི་རྩེ་ བཱག་ལ་མཆད་རྟེན་བྲམ་པའི 

གྲབིནས་ ཅན་ཨད་པ་དེའ།། 

ག་རད་ ཨཌྡཱཛི། གཾ་སྷོད་ཀྱི་བར་ 
ྦ རལ 

_ ག་ཏ་ གྭདཱ། གཐ། ཁོང་དྲ་ཆྲད་ 
པ། ཁོང་གཏགས། ཨང་། 

རྒྱ་གང་གྱི་ཡག་བྲིས་ཡེ་གེ་ཡན་ཚ་མ་ཡིན་པ་ཉེག་ 

_ ཡཞང་ཟེར་བ་དང་། ག་དང་ཏའི་སྡེ་ཚན་ཟེར་ 

བ་ལའང་ང། 
གཏ: ཛཾ ° རཅེར་ཕེན་པ་དང་། ༨༨༨ 

པ་དང་། གཤེགས་པ་དང་། 
ལའ ོ་་་་ ་ 

ཤུལ ང་ང 
ས་ཁ 
གཏཏ་ཡབན། ན་ཕོ་དར་ཡོལ་བ། 

ག་ཏཏལ་ ཕྲ ཀ། སྨན་ཉེ་ཤིང་། 

ག་ཏུ་ ལྐད ག་ཏི་ དཔྭ་ཐངས། བགོམ་དང་། 
གོམ་པ་དང་། འགྲཾ་བ་དང་། 

རྟན་དང་| རྟོག་པ་དང་། རྟོགས་འབྲེ་སྟེ་གྲངས་ 
དང་། བྲགས་པ་དང་། འབྱན་པ་རྣམས་ལ་ 

འཇུག་གཾ། 

. ག'ཏིག་མན་ བཀྲཾད་པ། 

ཀོ 



ག་ཏེ་ག་ཧེ་ 

ག་ཏེ་ག ཏཾ་ _ ཕཾངས་ཤིག། པངཔས་ཤིག། 

ཅེས་པན།། 

གཏ་ རྟོག་པ། 
བཟག་ གང་དག། གང་ཞིག། 

ག་ཐུག་ གང་ཐུག། 
ག་ད་ གྲང། ང་བ་ད ཕྱན་ 

རྒྱས་འཇཛོམ་ཁང་། 

གདཿ ཁྲ 
ག་དར་བྱེད་ གད་བྱེད་པའི་མིང་། ཅ་ག་ 

བྱེད་པ། 

 གདུར་ ལི་ག་དཱར་ཞེཕ་པ་ཙ་བའི་སྨན 

ཤཱིཾག་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ལས། ག 
དུང་རིམས་དང་གློ་ཚད་ཙ་ནད་ཕེལ། །ཞཱེས་པ་ལ་ 

ལྕགས་ཕྲེང་ལས། ལག་དྭར་བསིལ་ལ་རྣ་བ།ཡེན།། 

ཁྱེཔ་དང་། བདྲད་ཅི་ཏྲིགས་པར། ཡིག་དུར་ 
དྭ་སྐམ་ཆམ་པ་མེལ། །ཡན་ལག་ལཀླངས་པ་ཁོང་ 

ནས་འཇིབ་ཅིང་སྨིན། །ཞྷེས་དང་། རང་བྱང་ 

ཞེབས་ཀྱིས། ཡེ་ག་དྲང་བྱེས་དུག་ཐྲབས་འཇིག། 
ཅེས་པོ། །མིང་། བཏཌཔཏ། ཨཡུཔལབེཏ། ཀོ་ 

པིཏླི་ན། ཨསྨཔེད། ནགཏི། པིཛར། རྟད་ལི 

ཟེར། རྒྱ་ཞག་ཏྭ། མུ་ཏ། པད་ཀྱིབ་ལེ་ག ་དུང། 
འཁྲུངས་དཔེར། བསིལ་དྲད་ རྩོམས་པ་ལེ་ག་དར།། 

ལོ་མ་འབྲས་ཀྱི་ལྗང་པ་འདྲ། །ཙ་བ་མོན་བྲ་སྐམ་ 
པོ་འདྲ། །རེ་ནི་ཆེ་མཇར་དི་མ་ཉིམ། །རང་ 

༣༤༡ 

གི་ཉྭས་པས་ཚ་རིམས་དང་། 

སླངས་པ་འདུལ། 

-. ག་ན 

།གློ་ནད་ཕེལ་ཉི་ང” 

།ྕེས་མཾ། །འདི་ལ་རིགས་ 

གཉིས། མཆོག་ནི་སྟེད་ནས་ཨོང་པའི་ཕྱི་ཞག་ལ་ 
གཉེར་མ་ཅན། ནང་དམར་སྩི་ཉིང་དྲི་མ་ཤིན་ཏུ” 

ཉིམ་ལ་རཾ་ཚ་པ་བསྐ་ལ་སྟོད་ཡེ་ེཕ་པས། འདྲ་ 
དཔེར། ག་དུར་བྱ་ངེག་པྲས་མཾ་འདྲ། །ཞྭེཕ་པ་ 

དེང་ཡང་ཅ་བ་སྤམ་ལ་མཁྲེགས་པ་ཕ། ཕྲ་ལ་མྱི” 

བ་མོའཾ། །དམན་པ་ཉེ་མེན་དྭགས་ཀང་སཌ་ནས་ 
འབྱར་བ་དབྱིབས་པགས་པ་བཅས་སྲེ་ལེ་དམང་པོ 

༨ རྲ་གས་ཤང་ཧ་ ཏུན གཉན་བད་ 
ཁམས་ཀྱི་རྟ་མོན་ལས་བྱེད་པ་ནི་ནར་བཞ། ། 

ཞེས་གསུངས་པ།། 

བྲ 

གྲདབྲདི་ 
བཿ 
གཏྭཿཀར་ 
བཏང 
ག་འདྲས་ 

གཏྷབཱདཱིནན་ 
གཌཀཿ 
བ།་ན་ 

གཱ་དེར། གོ་དར། ཁྲག་རྭ” 
རྟེ་ཤ་བའི་ག་ད་ར་ལྟ་བྲ། 
དབྱིད་ཏང་། 

སླད་འ་ཕ་པ། 
པུད་བྱེད། 
སྨད་པར་བྱ། 

གང་འྲད། གང་འྲད་འདྲག། 

གང་འདྲབས་སམ། ཅི་ལྟར" 
ཞཱེས་པ་ལྟ་བྲ། ྦ 

སྨོད་པའི་ཚོག་ཅན། 
བྲས་མཁན། 

ཀྭཙན། གང་ན། ག་ན་བ། 



གནཔདེ༔ 

གང་ན་བ། གང། ག་ང། ག་ལ། ཕལ་སྐད་ལ་ 

ག་པ་འདུག་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ་དང
་། ཧལ་པཾ་ག་ན་བ་ 

དེ ར་སང་ཟེ ར་བ་ལྟ'བུ། 

གནཔཏེ: ཆོགས་བདག། 

ག་ན་མེད་ ག་ན་ཡང་མེད་པ། ག་ན་ 
མེད་ཡོག་སྟེ་བཏང་བ་ཨིན་ 

ལྟ་བུ། 
མ།་ནས་ ཐམས དང་ ག་ནས། གང་ 

ནས། ག་ནས་ཡོང་ཞེས་པ་ 

ལྟ'བུ། ྫ 

ཉད ཁ་བཤལ 

བནྟ་ཐད་ དི་བཟང་དང་མཆིན་པའི་སྨན། 
ཞིག་ལའང་འཇུག། 

_ གན་དྷ་རེའི་སྫགས་ གཤྷངེའམངྟ། 

འདིའི་སྲུང་འཁརང་ལས་མཁའ 
དབྱིངས་འཕྱེ་ཐུབ་ཟེར། 

གནིལ་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ¦ དྲི” 
གཙང་ཁང་། 

བན མགྲོན་པཾ། 

རྫི སྐེམ་བྱེད། 
གཉེ་སྟ། བད་སྐད་དྲ་འགྲོ་ . གནི 

ྡ རྨོང་ རྣྙམས་ གཔ་ 'ཕྱེང་ ཆོགཔ་ པའི་ ཀྐབས་ སུ་ བརུང་ 

བའི་ཤིང་ཉིག་ལ་ཟེར། 
རྡེ ཐེའུ་ གྲརི་བརྡང་བྱེད་ཀྱི་དབྱག་གྲུ། 

ཕྲན་ཉེས་པའ། གནྡི། དགེ་ 

༣༠༩༢ 

དཔེར། གནྷདྷཔད་མྤ་བའི་བྲོག་བུ་འདྲ། 

འདྲ་ཡིག་དྲང་མིག་ལམ། གནརྷབདྲ་མྨ་ 
།གསུངས་མ།། འབྲ་ཤག་ཟངས་ 

རྒྱ་ནག་ 
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གནྷདྷཔྷདྲ 

གནྷདེའི་ཐྲེའུ་ གན་གཡོག་གམ། གཏི་རུང་ 
བྱེད་ཀྱི་དབྱག་ཏྲུ། 

གནད དེ་དང་། གསུར། 

གནྷངེ་ སྤོས་དང་། མུ་ཟི། 

གནྷངཀཿ ས་ཟི། 
གནརྟཀུའིཾ དྲེ་གཙང་ཁང་ངམ་གཙུག་ 

ཡག་ཁང་། 

གནྟཏབཏཿ དྲི་ལེན། 

གནྷ་བྲད་ དི་མ་བཇང་པའམ་དྲི་མ་ཉིམ 
པ་ཅན་གྱི་སྨན་ཞྩིག་སྟེ། ཤེལ 

ཕྲེང་ལས། གནྲནབྲདས་སླན་དང་བད་ཀན་ཕེན། ཆཱ 

ཞེས་པའི་སླ་འདེ་བཟང་ཡ་འཇུག་རྒྱ་ཨིན་ཨང་། 
ཨཾ་གི་མ་དག་པའི་རྐྱོན་གྱིས། པཌ། པདྲ། པཏྔ། 

བཀ་ཕགས་བྱབཔ་པ་མང་ཡང་དན་གཅིག་པར་བ་ 

དའོ།། ང་བ་ནི་ལོ་མ ཧ་ཁུར་འད་བ་ལ་ཕ་ཉམས 
ན། ཀང་རང་བ་ལ་ཐྲག་བྲ་སྨྲ་བ་འདྲ་བ་དང་། 

མེ་ཏག་སེང་པ་དང་། ཕཾད་ཀྱི།་དྲིབས་ཅན་དང་། 

6 

མེ་ཏག་སེབ་ལ་འདབ་མ་ཟུར་ངྙཞའི་འཆར་བ་ཕཌ་ 

སྐྱེ་རའའི་དབང་ལསམ་མ་ཇེར ཀྱང་དྲི་མ་ཤིན ཏྲ་ 
བཟང་བ་ཨིན། མདར་ན་ཙ་བ་རིགས་དཀར་ 

མེང་གཉིས་མུ་འདུས་པ་ཨིན། ཡིག་རྙིང་འདྲ་ 

བ་དྲིལ་བ་འདྲ། 

ཀྱི་བུམ་པ་ཡམ། རྒྱ་གར་དྲ་གཞངྷབྲདྲ། 

།ཞེཔ་ 



གནན 

པས། པྲལྤྲེལན། མི་ཉག་སྐད་དྲ་ཏྲེ་ལཾན། སྟག་ 

ཟིག་ཁློམ་བྱི་སྐད་དྲ་འགྱིར་ཏི་མུ། བད་སྐད་དྲ་ 
དྲི་བཟང་པོའམ་དྲི་ཞིམ་པའ། 'ཉེཔ་གསུངས།། 

གཉན་དང་ནོར་འཕྲད་ནི་ཟླ་གཅིག་ཡ་དན་མང་ 
བའི་ངལ་པ་མང་བམ། གཏོང་ཡུལ་གྱིན་འབྱེད་ 

དེ། གཉན་དང་ཚད་པ་པགར་ཏཀྱི་སྐབས་གཞྟྷཐྲད 
ཟེར་པ་བྱང་ན་སྤང་སྨོབ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དྲ་ཁ་ 
བཔ མཁའ་མའི་སྐབས་ག་ཡུ། དྲེག་དང་ཆམ་པ་ 

དུག་སྐན་ངེགས་བད་ཀན་སྐྱ་བ་རྣམས་ངང་རྲམ་ 
ཛྫམ་འདག་ཆལ་བགར་ཀྱི་སྐབས་འདི་རང་ཨིན། 
རྨོས་ཚོན་མཆིན་ནད་བེགས་ལ་བུར་གུམ་ཡིན་པས་ 
སྐབམ་དང་བསུན་པ་གཅེས་པོ། །6ེཔ་གསུངཔ། 

གནྙངརས་ ཤིན་བུ་རིན་གང་ཆེ་བའི་དི་ 
བཟང་ཉིང་ཁུ། 

གནང་སར་ དྲེའི་སྣིང་པེ་ཞེཔ་ཏེ། ཙརྡན་ 

སྱེའི”མིང།, 

གནལ དྲི་འཇིན་ཞེཕ་པ་སྟི། དྲ 
གཙང་ཁང་གི་མིང་ཨིན་པས་ 

ལྱ་ཁང་དང་དེན་བཅིག་ག། །ཞེས་གརུངཔ་པོ།། 
གྲཧྟི་ སྤམ ཀྱི་གླང་པཾ། གླུང་པེ་མཆག། 

གན་ འབྱབང་བྱེད་སྱིན། 

གཏ་ འབྲས། ནང་འབྲས་ལྟ་བྲ། 

གཅག་ _ཆྩིམ་མཁན། ཅིས་པ། 

གག རི་ལི 
གཏནཱཾ'་ བྲའ་པ། 

ག་པུར་ཏིས་ལོ 

གཏཱ་ཡཾ་ བྲགྲང་བྱ། 

བཏཔཏི་ ཉཧ་ཆེན་ཆོཌ་བདག་གི་མེང་། 
གིཀཱ་ འཇུད་མཐཐན། འདད་འགྲོ། 

སྨད་འཚོང་མའི་མིང་། 
གཅིཏ་ བཤངས་བ། བསླངས། བཙིས། 

བཏིཏ་ ཅིཔ། བཅིཔ། 

གཅེཡ་ བཅི་བ། 

གཉ: མཁུརང་ཆོས། འགྲམ་པ། 

གཀ་ བསེ་ང། 

གཏཀ་ བསེ་ཅན། 

བ། ལེ་ དྭ་བ་དཀང་པཾ། 

0 ་ 
ཌྔ།-" རང་འབྱམས་རམ་འདྱམང་ 

ྒ ཀླབ 

+ ༡༢༤ 
ཐེ པཅ་བྱ། 

ག་པ་ ཞུར། ག་ར'༔ ག་ན། ག་ལ། 

པ།་བ་མ་ ག་ངེ མ། 

ག་པུར་ཏེས་ལོ། རྫ་སྨན་ཉིག་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ 
ལམ། ག་པྲར་ཏི་ལོམ་གློ་ 

རི་མཔ་ཚད་པ་སེལ། །ཞྱེར་པར། མེང་། རཇེང་ 

གེ་ྤར་རྱྱ་བ། ཆམ་པ་ལམ་རྔེག། རྫན་པེ་ཆབ་ 
འདྲེན། ཁྱི'དྲག་པ། ཁྱི་དྲག་ཕྱང་རྗེས། ག་བར་ 
ཏིས་ལེའ།། མན་ངག་འཁྲུངས་དཔེར། རྔ ག་ 

ཕུར་ཏིས་ལོ་ཞེཔ་བྱ་བ། །ཁ་སྟད་གཡའ་དང་ 



གཱ་ཕུར་ནག་པོ་ 

སྲིཔ་ལཡ་ཤྐེ། །ཙ་བ་ནག་པ་ཆུན་པར་འབྲེལ། | 

ལོ་མ་གཅན་གཟན་སྤར་སྡེང་འདྲ། །སྡོང་པ་མེ་ 
ཏག་ར་དུག་འདྲ། །ངོ་ནི་ཁ་ལ་ཤྭས་ཕ་བསིལ། ། 

ཁྱི་དྲུག་སྱང་རྗེས་བཱེལ་ཀྱར་བྱ། །ཕེང་གེ་སྡེར་མོ་ 

བྱ་བ་ཡིན། །གླ་ཚད་ནད་ལ་བདུད་ཚི་ཡིན། ། 
ཞེཕ་གསུངས་ཕཾ།། 

ག་པུར་ནག་པོ" ཕག་བྱུན་མེ་ལ་བདྲེགས་ 
པའི ཐལ་བ། 

གཔ།འིཏཾ ཧུལ་བ། 
ཅབ གུབ། དཔྲལ་བ་པ་ལྟ་བྲ། 

བབ9ཿ སྐར།ཁུང་། རྒྱ་མཐྲངས། 
མཐྲ་ངས། 

- ག་ཕ་ཡ་ བ་མེན་མེང་། བ།ལང་ལྟ་བྲའ 

དྭུད་འགྲེ་ཞུཾག། 
ག་བ་ཁ་ འཆོལ། 

བ།ིང་ བཛྫུས་པ། 

ཟབ བགྲ་ཁིེམས 
རེའི་གེ་མར། ཤིང་ཤི་རྩིང་ 

པེ་ཕཾགས་ཟེར། ཤེལ་ཕྲེའ་ལས། ག་པྲང་ཚད་ 

པ་ཧྒྱས་པ་བྲག་བབས་གསཔད། |རྙིང་ཉི་འ'ཁྱེན་ 

པའེ་ཚ་བ་ཙད་ནས་འབྱིན། །ཞེས་པ་ལ། རྒྱན་ 

རེན་ཆེན་སྤུངས་པ་ལས། བཟིལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ག་ 

པུང་ཡེན་ཏེ་བསེལ་ལ་རུབ། བླན་པོ་ཅ་གང་མེད་ 

ན་རུབ་པས་ཚ་བར་ལྡག། ཅེས་དང་། གདམས་ 
.བ ཧམྤ་ཐྲ་ཡམྲ། ག་བུང་ཕིལ་ཨང་གྲང་ཉིང་སྐམ་ 

3༢༠༤ 

ལ་རུཔ། རྐལ་བླན་ཕྱང་རྒུག་ཤས་པ་སེལ། །སྨན་ 

འཕྲད་གཉན་གྱིས་གཞན་ཡང་ཡང་བར་བྱེད། | 
ཅེས་དང་། རང་བྱའ་རྔོ་རྗེས། ཚི་ཟླན'་ཧལ་པོ་ 

ག་པུར་ཏེ། །ཀྱཾཿཾ་ག་པྲར་ཧྱས་ཚད་ཕེལ། །ཤེལ་ 

ནི་རུབ་བཔལ་དེ་དང་འདྲ། །སྟག་ཟིལ་ཕེར་ 

མཉེན་ཁྲག མཁྲེཕ་ཕེལ། །མང་ནེི་རུུང་ཝྲན་ཚ་བ་ 

འཇིམས། །ཞེས་དང་། ཧྷརཔཱམིས། སྨན་གྱི་རྒྱལ 

པཾ་ག་པུར་ཏེ། །ཆུ་གང་བློན་གྱིས་མ་བརྒྱར་ན། ། 

ཧུས་པ་བསིལ་བས་ཚད་པར་ཝག །ཁ་ཚ་བྷས་ 
ཆཚུབ་བསེལ་ཡང་གྱོང་། །ཱེཔ་པ། ཕྲེན་ལས་རྐྱད་ 

ལས། དེ་རིགས་མང་དང་གསུམ། མང་ནི་ཕེར་ 

ལ་སྣ་རིང་མཉེན་ལ་འཇམ། །ཡང་ན་དཀར་འཇམ་ 
ཁ་བ་བརྒངས་པ་འདྲ། །འཇམ་ལ་བངིལ་བས་ 

རུང་ལྡན་ཚ་པ་སེལ། 

སུལ་མང་ཕ་ཅོང་འྲད། །མང་བས་ཚུབ་བསིལ་ 

ཚ་བ་ཀྲན་རྒྱུག །ཤེལ་ན་དཀར་ལ་ཀྲན་ཏེ་འཁྱཌ་ 
པ་འདྲ། །ཤིན་ཧྭ་བསིལ་བསྭ་ཤས་ཚད་ཏང་པ་ 

འཇམས། [ཞེེས་པའི་མིང་། ཀཏཔྦུར། ག་པུར། 

ཧྷཞཱམཱ་ར། མྨན་གྱ སྨིང་པེ། ཧིམབལུཀྭ། ཁ་པཞི། 

ཕྱེ་མ། སིབ འད་དཀར་ཅན། རེཌསཱར། 

ཡ་གྱི་སྙིང་པཾ། ཙཉྱསཛཱ། ཟླ་བཞི་ མིང་ཅན། 
ཙན | ཟླ་བའི་ རོ ཧེམགརྷ། ཁ་བའི 

སྙིང་པཾ། 6ེཕ་དང་; གབ་ཏུ། ཟླ་བ་ཕེང་གེའི” 
ཞ་མ་ཟེང་ང །འདའི་འབྱང་ཁུངས་འགྲེལ་བྱེད་ 
དག་སྟ་ཆོགས པར སླ་བ ནི། ཤས་ཆེར་ཙནྣ་ཤྱི་ 

།རྟག་ཕེལ་མདངས་པེང། 



བཱ ལམ་བྱའ་ཞུ བ་གསུངབ། 

ལང་ཆུང་བཞྙེད་ལ། དེ་ཡང་ཉྭས་པའི་ཁྱད་པར་ 
.-ནི། པ་མཆག་ལ་མང་། ྦ ག རིང་ལ ཐག་ཟིལ། 
སྦལ་སིང་ལ་ཤེལ་འབྱར་ཞེས་དང།། ཁ་ཅིག་ 

ཀྱརིར་དང་སྦལ་ཕྱིང་མི་ཕུལ་དྲུ་མེད། [པ་མཆེག་ 

དེར་བྱལེད་ནའང་ཚལ་ 
མང་བ་ནི། ཕྱཾགས་ཀྱི ཁུད་པར་ལས་ཕྱེ་བ་དང་། 

སྭ་སད་སྨད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡས་ཕྱེ་བ་དང་། ཉིན་ 
རིབ་ཕགས་དྲ་གྲང་གི་ཁྱད།་པར་ལས་ཕྱེ་བ་དང་། 
-ཤིང་རྒན་གཞྭ ན་གྱིས་དང་། བླངས་ནཕ་གསར་ 

རྙིང་གེས་དང་། དབྱར་དགྲུན་ཕོགས་དུས་ཀྱིཕ་ 
ཤང་། ཡང་ཐ་ཅེག་ཁཿར་འདད་པ་དང་། ཁ་ 
ིག་ས་འོག་ནས་བརྐད་པ་དང་། །་ཅིག་གངས 
རད ཁས་བྲངྒ་ཐིམ་ཁང་མྲིའ འན་ཀྱང་ངེས་པར། 

འཕགས་ཡུལ་གྱི་མཁས་པའི་གདམས་པ་དང་། 

“དངཾས་མབང་རྱྱས་ཅན་གྱི་ཇོ་གི་ནྟཾས་ཀྱི་རྒྱས་གཏམ་ 
བཅས་ཞལ་འཆམས་པ་ ནེ ཤིངཇ་ ཀི. 'ཉེས་པ་ 

་ལས་བྱར་བ་སྟག་ཟེལ་ག་པྲང་ཞེས་མདངས་སེརང་ 

ཡ་མུལ་མང་བ་ཅན་དེ་ཤྭས་པ་བསིལ་བའི་འཕྲེང་ 

་པ་དང་། ཤིང་ཆེང་གིང་ཞེས་བྱ་བ་ལས་བྱང་བའེ་ 

ཤག་པྲུརང་ནེ། 

མཉེན་པ་ཉིག་དང་། ཡང་དཀར་ལ་འཇམ་པ་ཁ་ 
བ་བརྒོངས་པ་འདྲ་བ་ཞེག་དང་། རེགས་གཉིས་ 

་འབྱང་བ་དེ་བསེལ་བའི་ནང་གིས་བརེལ་ཤེད་ཆུང 

-བ་དང་། 

མང་ག་པང་ཞེས་སྲེང་ལ་སྣ་རིང་ 

པུང་ཞེས་ཤིན་ཏུ དཀར་རྫོ་འཁྱག་པའི་འདྲམ་ཐ་ 

ཤེང་བྲི་མ་ཞེ་ཕ་པ་ལས་བྱང་བ་ཤེལ་ག* 

གྲེ 
འདྲ་བ་བསིལ་བའཞི་བསིལ་བའ། 
གི་མེང་ལམ། 

འུ འེབ ད་ཧ 
དང་པ་བསིལ་ཤྱི་ཧལ་པ་ག་བུར་ 

ནི། ཤེལ་ག་པྲར་ནི་གངས་དཀར་ཚལ་བ་འདྲ། 
སྟག་ཟིལ་ག་པྲར་འབྲི་མང་གཤགས་པ་འདྲ། མང་' 
ག་པྲར་ནི་ཁ་པ་བརླངས་པ།འདྲ། ཞེམ་གསུངཔ།། 
ག་བུར་དྲེ་ལྡན་ བ་ལེ་གའི་གཔ་མིང་། 

ག་བུར་དབང་ ཟླ་བ། 
ག་བུར་འཇིན་པ་ ཀྲཔརྒྷརར། ཟླ་བ། 
ག'བུར་ཟིལ་གནན། ཧང་ལེན་དང་། 3” 

མ་ཟ་དང་། སྒང་ཐྲག་པའི* 
མང་ 

གེཌ་ བ་ལང་གཟན། 
གཟྲེའཱཿ ཁྱ་མཆོག། 

ག་བ་ ཡོན་རྐྱོག། 
གབྲ་ ཀརྨཀརི་སླུག་པ འི་མིང་སྟེ། 

ཤེལ་འཕྲེང ཡམས གྲྭ དག་ 

ཀྱང་དེ་བཞིན་རིམས་ལ་ཕན། །ཞེས་འགོས་ཚད། 
དང་ཚད་ནད་ལ་ཕན་པའི་རྫོ'་སྨན། ཀརྟཀརེ་ཡ་ 
རིགས་གཉིས་ཡོད་པའི་རྫ་མ་དཀར་པོ་དང་། ཕྱི་ 
མ་འདི་སླག་པོ་སྟེ འདེ་སྲེབ་འབྲས་བཟང་འདྲ་བ་ 

ཕྲེང་པོ་དང་ཐྲ་ཕྱིར་ཞྭེ་གཏོང་བ་ལྟར་དཀར 
ག་ཡོད་པ་ཨོང་། རྒེར་དྲ་འདི་ལ་སྟག་ཆེར་དང་ 

ཡྲ ཧཏི་ཟེར་བ།ཡིན། ཞེར་གསུངས་ཕཔ།། ཅོ 

གཐཀི་ སྐར་ཁུང་། བ་ལང་མིག། 
བཀི: སྐང་ཁུང་། ཁོལ་མ། 



བ་ལང་གག། 
བ་ཕྱང་། 
ཕྱེགས་ཏྱི་མུ་ཁུད། 
ག་བ། ཕ་རལ་གོ་བ ལྟ་བཐྲ། 
དུས། 

འགྲོས། ཉའི་རྒྱགས་འགྲོས་ 
ལྟ་བུ། 

འགྲུལ། འགྲོ་བ། 
གབ། ྦ 

ག་བ། ཕ་རལ་གོ་བ་ལྟ་བྲ། 
བྷ ཞྭི་མེ། ག་མཾ་བྱི་ལས 

_ 3ལ་ནས་བྱིའུ་འཇན། ཞཱེཔ་ 

པ་པྟ་བྲ། 

ཤུ་དག་མྱིའི་མེང་།། 

_ འབྲཾན། གཤེགས། 
འྲ་ དྭ་ཧཱས། 

ཇི་ཙཡ། ག་ཆོད། 
བོང་། 

རྐྱབས་སུ་མཆི་བཞམ་འགྲ་བ། 
ཕྲག་པ་ཚད་བའི་ན་ཅིག། 

ཚད་དཔགས་ཏེ། ཇི་ཙམ། 

དང་རིན་གང་ག་ཆོད་ངེ དེ ༡ 

ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཤེལ ཕྲེང་ 
ལས། གཛཾདནྲས་གདན་དང་ 

རིམས་ནད་སྲུང་། །ཞེས་པའི་གཛདརྟ་ནི། གླུང་ 
པའི་པ་སྟེ། བ་ལང་གི་ཕེ་ཡང་ཟེར་ཏེ། གླང་ 

ཆེན་ཤྱེ་ཡས་ཀེ ཁ་མཆེ་བ་ཕྱི་ལ་ཡརང གྱེན་དུ་ཕྱང'་ 

བ། ཐལ་དཀར་ཞེས་པ་ངབ་ལ་གཡམ་གསུམ་ 

གཡོན་གསུམ་སྟེ་དྲུག་དང་། འབྲིང་ལ་བཅཞི། ཐྲ” 
མང་གཉིས་རེ་འབྱང་བཞི་རབ་ཀྱེ་མཆེ་བ་ན ངར" 

གངདྟར་ 

ཡིན་པང་བཤད་ལ། ཆེ་བར་མི་ཆ་ཡག་རིང་བཞི་ 
འདམ་གང་རསྙག་ཙམ་ནས

་འདེམ་ཕྱེད་ཨན་ཅི'
ངེཌ” 

ལ་ཕྲ་སྦོམ་སྡོང་ཕྲན'ཙམ་
ཕེགས་འབྱང ་། ཤིན་ཏཱ་”་ 

ལྩ་ཡ་ནང་ཐུབས་ཅན་ཏེ་ནཾ་ར་འཕྲད་མེད་ཇང་། 
དུམ།༠བྲ་ཆུང་ཞི་ ། 
མཁ་ཆམ་ཆུང་ང་འཆོས་པ་ཤད་པམ། རམཔ་པ་ 

གཉུན་ལས་འབལ་ལ་ཁམ་ཞན ཨད་པ། འད་རས་ 
པ་ལས་ཆུང་བགས་ཞེབ་ཆུང་ང་འབྱང་བའ། ། 

_ ཁྱད་པར་བརྟག་པ་ནི། གང་ཨིན་པ་དེའི་སྒང་དྲ”ཾ 
མཆིལ་ཆ་བིགས་པ་ནས་ཕྱེད་ཙམ་ཞེག་བྲུག་པའི་ 
སྟེང་དུ་རྩ་འཇག་སྐྱའི་ཚལ་པ་ཁབ་ཙམ། སྟ་ནས་་ 
འབ་ཕྱེད་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པ་ཅིག འཕྲེད་ལ་ངཉག: 
པས། འཕྲེད་ལ་མི་སྡེད་པར་ཇང་པའི་སྣ་རྒྱད་དུ” 

འཁང་ན་ངེས་པད་།། ཞེབ གསུངས་པ།། 

གྫབནྡཱེནི་ གླང་པ་འཆིང་བྱེད། 

གཞ། རླས རཱས། པཊཌིཊ། གཚ 
གཉེའ། ག་ཤ། གད་མའམ། བགད་མ། ཆེད་མོ། 

མདཧེའི་ རབཔ་པ་དང '་ནར་བའི*་ 

༡ ་ 



ག་ཞན 

ག་ཞན་ བཞད་གད། བགད་མེ་བགད། 
ག་ཟུག་ ཅི་འདྲ། གང་འྲད་རེད་ཅེས 

པ་ལ་སྟད་སྐདྲ་ག་ཟུག་ཟེར། 
ག་བ།ཟི་ ག་ལག །པད་ཀྱི་མེ་རེགས་ 

ཞིག་གི་མིང་། མད་མཁང་ 

ཊཧ7ཤཿཧོད་ཆེ་ཧིད་ བཅང་ཤམ་ནི་ག་གཟེན་ རིགས་ 

ལས་ཆད་ཅེང་དེང་པང་རགས་ གཱ ཤག་གམམད་ 

མཁར་ཐར་བརྗད། 
བའུ' མརྤུཌྫ གར །ག་ཕྱར། 

མགྲུལ་རྒྱན་སྲུང་འཁེར་སེགས 
ཡད་པའེ་རྒམ་ཞིག་སྟེ། གསེར་དངྲལ་ བགང་ཀྱི་ 

གཅུ་ལྟ་བུ། བྲད་མེད་རྣམས་ཀྱི་སྐི་གྱན། 

གའུ་ཁ་སྦྱར་ མི་དབང་ཁྱེད་བཏུགས་ཤིན་ 
ཏདཱ་དབེན་པ་ནི། གནམ་མ་ 

གའ་ཁ་སྱར་ལྟ་བུས་ཆཇེས། །ཞེམ་པ་ལྟ་བུ། 

གྲྭའ་ལེ་ ཟུར་བྲའམ། ལགས་བཀད་དེ། 

ཟླ་ དྲས་ཆེམ་གྲངས་འདི ཙམ་ 

ཡ་རྫང་གེ་ཁུར་ཡེན་བྱེད་པའི་ངང་ཡ་ཁྲིརང'ཤཌ་ 

འདི་ཙམ་བྱད་ཟེར་བའི་འཕོར་ཆེ་ཆུང་རྟམས་ཁྱན་ 

བསྡཾམས་ནས་བྱས་བྱང་གང་ཡད་སླང་བྱི་ག་ལེར་ 
འཇོག་པ། ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཡི སོ་བ འགེས 

ག་རེ 

རྒྱས་ཀྱིས་ག་ཨ་གའུ'རིའི་མད་གསུངས་པ | 

ག་ཡ་འད་སྲུང་ གཡགཤཿ ཐཱེས་པ་རྟན་ངའི་ 
ཉན་བྲེསཾ་ཡྱིག་གི་མཚན། 

གར་ ཕྱང་དུག་གི་མིང་། 
ག་ར།ཏཊ ཌལའི་ར་བ་ རྫ་སྣན་ཞིག་བེ་ ཀར 

1ུཐ། གྲ་ཆཁྱ་ ཏཿཊྤརཾི་ 
ཅ་པ་ དང་ཏ་དཱི་ - ཤས་དང་ བྲ'རེམ་རོ་ 

མཉམ་ངར་བྱས་ནས་ཇས་ན་གཞུན་ཧྭར་ ་འབྱར།། 

པཐ། རལ་ ཏྲག་འས་འཕེལ། 

པརི་ དགའ་བ། དགའ་རིས། ག་ཞཱ། 
ག་རེ་མེ་རག་ རྟད་ལ་དྭགས་ཀྱི ཕལ་སྐད། 

ང་དགའ་གི་མེད་ལྟ་བྲ། 
པ་རུ་ ག་པ། གང་དྲ། གང་ན། 

ག་ལ། ག་པ་ལ། གང་ལ། 
ཞེས པ་ལྟ་བའི་ཕྱི་སླ། 

གརུཏ་ སླེ 
ར'རུཌ་ ཁྱང་། དྲུག་འཇེམས། 
བ། རུཌ་གྫང་ སྐྱ་རེང་པ། 
གདུཌགངཿ ཁྱང་རྫན་སྐྱེས་ཏེ སྐྱ་རེངས། 

ཨཁ་ཐཧ་ ཟལང་ 

གརུཉཏ་ ཐབང་ 
ག་ར་ གང་ལྟ་བྲའི་ཕླི་སྦ་སྟི། གང་ 

དང་། ཅི་དང་། ཇི་ལྟ' 

བུའི་དན་ཅན། 



གཙུ་ 
ག་ལ་ 

ཇ་ལ། 

རྱ་གང་གྱི་བྱང་ཤང་ལ་ཤད་ 

པའི་ཡུལ་ཉིག་གི་ཝིང་། ྦ 

དྲང་གྲོང་ཉེག་། 
རེང་བུ། 

གརབེ། བརྩེམས་པ། 

བསྩེགས་པ། དྲེགས་པ། 

ཁེངས་པ། ང་རྒྱལ། རྩེམས་ 

པ། དྲེགས་པ། 

མངལ། 

ཛ་ཅན། 
སྤལ་མ། མངལ་ལན་མ། 

ཆེམ། བིགྔང། ཤིང་། 

སླ་སློགས། ཆེམ་ཆེམ། 

གློག། 
ཀྲ 
སྔད་པའེ་ཚོག་སྟེ། ག་ང། 

བཅམ་ཝན་འདས་ག་ལ་བ།དེར་ལཌ་མུ་ 
ཐལ་མོ་ཕྱང་བ་བཏུད་ནས་ཞེས་པ་ལྟ

་བུ་དང་། | 

ག་ལ་འགྲོ་གི་ཡིན་པ་ཟེར།བ་ལྟ་བྲ་ 

དང་། ཡང་ན། ཁད་ཤྱེ་དང་། དལ་བ་ལ༽ང་།། 
ག་ལ་ཕན། 

གར་བཞུགས་པ་དེར། 

ག།་ལ་ རུང་ 

ག་ལ་ཕྲེད་ 

མི་ཚོག་པ་དང་། མི་ངང་བ 

དང་། ཆོགི་མེད་པའི་དོན། 

འདི་འདྲ་བྱེད་པ་ག་ལ་རང་། 

མི་བྲིད་པ་དང་། མེད་པའམ། 

ག་ཤ 
མི་བྱང་དང་། བྱང་མེད་པའི་དེན། འདི་ལྟ་ཐྲ་ 
ཟྭ་ལྭདང་མེ་དྲངག། བ་དྲང་ ཐ་ཝ་རིད་ཉོ་བཾ། 

ག་ལའི་ཐང་པ། ཡིད་ལ་དགའ་བའི་ཐང་། 

ག་ལེ་ཀཿ འགྲོ་བང་ཆས་པ། 

ག་ལ་ ཤནི། ཤནཾཿ ག་ལ་བ་དེ་ར། 

ཕྲུད་པའི་སླ་སྟེ། ག་ཡེ་ཕེབས། 
ག་ལེ་བཏུགས་ཞེས་པ་དང་། ཡང་དལ་ བའི དན” 

ཏེ། ག་ལེ་ཤོག །ག་ལེ་འགྲོ། ག་ལེ་བྱེད། ག་ཝེ 
ཡབ། ག་ལེ་གསུང་ རགཔ། ག་ ལེ་ འབཐུང་ ཟེར ཀཱ 

རགས་ཏེ། གཏམ་དཔེ་ཡ། ག་ལེ་ག་ལེ་འགྲོ་ན་ 

པོང་བས་ཀུང་རྒྱ་ནག་བརྐོང་ནས་ཡོང་ཟེར་བ་ 

ལྟ་།བུ་[| 

ག་ལོག་ ག་གཟི། ཆིག་ཡོན་པར་ལྟ་ 
བ་དང་། ཡང་ཡུལ་ཉིཾག་གི་ 
མིང་ལའང་།། 

གྲལཀ་ སྐྱེབས། 
གར་ ཕྤྲུག་པ། 

ཐུ་ཐྭ མུརྟ་ངི. ཨཝྤཔྟ། ག་ཉྭ། རྒམ་ 

-བླག་དང་། [ུར་བྲག །དཔུང 

རན་དང་ངྲང་སླིག་གི་གཾཔ་ཕེགས་ ལའང་འཇུག་པ་ 

དང་། གད་མོ་བགད་པ། ཀོ་བའི་སྐེ་རགས་ 

བགསཔ་དང་། འཆོལ་ཧན་དང་། མེའི་བཐྲད་ངཔ། 

ནས་བཟེས་པའི་འཕྲེང་བ། དམག་དཔོན་པོགས་ 

ཀྱི དམག་ཆས་ ཀྱི་ ཧལ ་པར་ ཟོ གཏཆ
་ སྱ ་ 

ཐམ ་ཡའང་ འེ རའ 

ཅི ༦ ༡" 



!* 

ག་ཤ་སྫོག' 

ག་ཤ་སྤྲོབ། 

གར་འཁྲབ་པ། དགའ་དགའ་ 

སྐིད་སླིད་བྱེད་པ། 
ག་ཤ་ལ་དངས་པ་ ཕྱེགས་གཅེག་དཔྲང་མགོ 

དང་། ཕྱོགས་གཅིག་མཆན་ 

འག་ནས་དངས་པ་ལ་ཟེར། 
ཐ'་ཤར། ཡང་མདའ་གཞཏུ་དང་མེ་མདའ 

བགས་དཔང་མགོ་གཡམ་ནར 

མཆན་ཁུང་གཡན་བུ་ཀྱོན་པར་ཟེར། 
ག་ཤལ་ པིཀཁཀ། ་བྲང་ནས་མཆན་ 

ཞག་ཏུ་ཐད་ཀར་འཆིང་བའི་ 
མེ་ཏག་ཕྲེང་བ། ཧྱན་གཟར་བུ་ཅན། ཆེས་རྒྱལ་ 
བསྟེད་པ་ལབ། ཀྭ་ལ་ཌཱུ་པ་རབ་བརྗིད་དྲག་པའི་ 
རྐུ། །ཁ་ནས་ཁླག་འཛག་མི་མགའི་ཕྲེང་བ་ཡིན།། 
ག་ཤལ་རབ་འཕྱང་མི་བཟད་བདུད་དཔྲང་གིས། 
ང་ཧྒྱལ་དྲེགས་པ།འཇམས་པ་ཁྱེད་ལ་བསྟད། ། 

ཅེས་པ་ལྟ"བྲ། ྦ 

ག་ཤས་ ཁ'ཤས། འགའ་ཞིག། 
ག་ཤིད་ ཐང་དུ། བྲག་རེང་ས་ཆ། 

གྱུས་མེད་ལུང་པའི་ཕ་ཆ། ག' 

ཤེད་གཅིག་ལ་ཡད་ཅེས་དང་། གནས་ངེས་མེད། 

ཞིབ་མོ་མི་འཆད་པར་ག་ཤེད་དྲ་ཡུད་ཀྱིས་ཕཾང་།། 
གིས་པ་ལྟ་བྲ། ་ 

ག་ཤེད་འྲག་དང་འདོང་བ་ ཐག་རིང་ཆ་ཆེད་ 
ད་འགྲོ་བའམ་ཕོང་བ། 

༣༤@ 

རལ་མའི་དྱབངས་དང་བཅས་ 

གྟིརཿ 

ཤེལ་ཀྱི་ཕྲེང་བ། ཤེལ་མུ་ཏིག 

ཁ་ངག། ཁ་ཟེར། 
པ་མཆོག། 

རྱགས་ཕྡན། 

ཕལ་སྐད་དེ། གང་དྲ་ཡང་། 
ག་ང་ཡང་། ག་པ་ཡང་ 

ཞེས་པ། 

བྲོ་བོབ། མནའ་བརྐྱལ་བ་ 

དང་། མནའ་རླཾམཕ་པ་ལན། 
ལ་དྭགས་སྐད་དུ་ཆད་པའམ་ 
ཉེས་པ་གཅོད་པ་ལ ཟེར། 
ཀུང་པ་དང་། 
བྲའ། 
མགུར'ངམ། 

རྨན་ལྩ་པ། 

སྦས་པ། 

མགུལ་པ། 

ཀླ་ལྡིངས། 

` དཀྲིགས་པ། 
སྔག་བརྔལ། 

ཐིབས་ཕེང་། 

རྦུག། 
ཕུག།  རི་ཕུག་ལྟ་བྲ། 
ཟབ་པ། 

གཏིང་ཟབ་པ། 



ག་དར་ མེཙཀཿ ཤ་བཞི་རྭ་ཅ་གསང་ 

ཐཱ པའམ་ག་རཱའི་མིང་། 
བ་དར་གསུམ་ ཤེལ་ཕྲེང་ལས། བཟཕེ་ར་ཁ་ 

° _ ཤ་ཤ་ང་གསུམ། གུ་དཾད་ 
གསུམ་དྭ་ཞེས་པའ། །ཞེས་གསུའས་པ་དེའ།། 

ཐྭཝ་ སླ་མེད་མྱི་བྲེང་ཅན།¡ 

ཐུ ཏུར། 
གཾ བ་དང་ ཟྭ མལཾ། དཔྲལ་བར་རྟགས་ཅན། 

གཱ་ ལྱ་མེའམ་མཁའ་འབྲ་མ་ཉིག་ 

ྣ གི་མཚན། 

གཱཏཾ་ གླ 
གཱཐཀ།: གླུ་མཁན། 

ཀཱ" ཆེགས་སུ་བཅད་པའི་སྡེ། 

གྷདྷ་སཏཱ༔ ཁྱིམ་བདག་གི་མེ། རྒུན་བཅུག 
གི་མེང་ཡང་ཟེང། 

ཟེ གང 
གཱནྟཀྱཾཿ _ སྨད་ཞཆོང་མའི་ཚོགས། 
ཿཿ ཁྱ་ཆམ་ཙེ། 
གྲཱམ་ ཚ་བའི་ཚད་པ་ལྟ་བྲ། 
གཱམ་ ཆས། འྲ་བའི་དན། 

གཤེགས་དང་། བཞཏུད་པ། 

གཱཛནན༔ཿ གླང་པའི་སྡེང་། ཚོཌ་བདག། 
གཱཡག་རེ་ བདག་ཅག་གི་ཉོན་པས་ང་ཇེ་ 

གདན་གྱི་ཉེ་འཁར་དྲ་རི་ 

_ གཱཡཤིང་ཐྱེས་བཞི་སྟེང་གི་མཆད་རྟེན་དྲང་དྲ་ཾན” 

གྱཊིཨརྡྷ 

ནས་གསུངས་པའི་མདོ་ཡིན་པས་ན་གནས་ཀྱི་ཨིང་ 
གིས གཡ།མགོ་ངི་ཞཱེཕ་བཏགས་ཏེ། ཤིར་མགོ འི 

རསྐད་དེད་ཨེན་པས་ན་གཡ་མག་ངེ' ཞེ་ཕ་པ་ཨིན་ 

པར་སེམས། ཞྱེས་ལམ་རེམ་ཆེན་མའི་བརྡ་བཀྲེལ། 

ཉེང་མཐ་བསྔྫས་པར་གསུངས།། 

གླ་ཡཏཱྷིཿ གླ་ལེན་པ། 
གཱ་ཡཏི་ _ སླ་བང་བྱེད། 
གཱ་ཡེ་ གླ་ལེན་པ། 
ཀཱདུཿ ཆླུང་། 

གྷཛྫཡ། སློགཔ། 

གླལབཿ: སྙུམ་བྱེད། 

གཱལ་བ་ ཤུན་ཁན་ཤིང་། 
གྲས་ ཟ་བ། 

ཏྱ ཆེམ། 

ཧརྟནྡྷ་ བླང་སྤེ། 
གྱཏན་ བརླག་ཟན། 

གྷ་ཏུ' བརླག་པ། 

_ གྷཊ' ཕོམ་པ་དང་། བུམ་པ་དང་། 

འབྱེད་པ་དང་། ཟྱང་དང་། 

ཛ་མ་ཉམས་ལད།། 
གྱཊ་ཡ་ ཕྱེ་བ། 

གྱཞུན' བླམས་པ། 
གྱཊུ་ ཤ་བོ 

གཊིཀཱ་ ཕྲྭ་རྟག། 
བྱི ཡཱ འདེགས་པའི་འཁུལ་འཁར། = 



(” རྒྱན་ 

ཞཁཱན 

ཕྔུག་པ་དང་། སྱོར་བ་དང་། 
འད་ཟེརང་དང་། 

གྲུ་བ་ 

རྣམས་ལའ།། 
གར་པེ་དང་། འཇམས་བྱེད་ 

དང་༥ ཆར་སྤྲིན་ཅན། 
སྤྲིན་བཅུད། 
ག་པུང་ངམ། 

སྱུག་ལྡན། 

དྲི་བ སུང་། 

གཟང 

ཆར་སྤིན་ཅན། 

དྲིལ་བུ། 
དྲིལ་བུའི་ལམ། 

དྲིལ་བུས་ཁེབས་པ། 

དྲིལ བྲའི་སླ། 
དྲིལ་བུ།ཅན། 

ཡུལ་གང་ཡིན། 

ཁང་ཁྱིམ། 

འབྲག་ཁྱིམ། 

མུན་བསལ། 

མེའི་དྲད་ལྟ་བྲ། 

དྲཝ་ཆུང། 

བཅར་དང་། འཇམཕ་པ། 

གླང་པོའི་ཀླད་པ་འགེམས་པ་ལྟ་ཐ། 

གགས་གོགས 

རྨ བརྡབས་པ། 

ཧུཏྟ རླག་པ། 

“ ྦ ཆེམཇ་ཤིག། 

ཁྱཏ' བེད་པ། ཊཱ གསད 

བྣཱ5ཏཀཏྤྲཿཿ  རྣ་ཆེམ། 

“58 འཇམས་བྱེད། 

བག།ག་ ཡཨང། གང་ཉེས་པའི་བླ་དང་། 

དྲངལ་རྡེག་གམ། དངུལ་དུམ” 

དང་། དངལ་ཕྱི་ལའང མཇུག་གོ། 

ཐར རའ བྲེ་ཕུགས་ཕུ་འདྲར 
་པའད་བ་ 

འབྱང་སྟེ་མགྲེན'པ'དགག་པའིེ, 

མའོ། །ཞེཔ་གསུངས་པ་ངང་། ཨང་། ཕྙེག་པའམ་ 

གག་ཐྭེག སཕྱིར་གག་རྙེག་ཅེས་མིང་སེར་ཕོང་ 

བཤད་ཀྱང་ངཾ་བོ་གཉན་ནད་དྲ་གཅིག་པས་རིམས ” 

ནད་ཏེ་གས་ཞེམ་ཀྱང་སྟང ་ 

གླུག ཆ་ བྱ་གག ! བྱ་ཅུཾག། 

གག་ལྷོག་པ་ཞེས་པའི་གག་པ་ གོང་གངའ་ 

གག་པ་དང་དེན་གཅིག | 

བ།གས་གགས་ དྲག་པོ། དྲམ་བྲང་གྲམ་པ། 



གང 
གང་ ཡཿ ཡང ཅེ་འང་། ཇི་དང་། 

སུ། མྱིའི་སླ་དང་། གང་ག། 

གང་གང་། གང་གི་དྲས། གང་གི་ཕྱིར། གང་ཅི། 
གང་ཉིད། གང་དྲ། གང་དག །གང་ན། གང་ཉིག། 
གང་ཡང་། གང་ལ། གང་སུ། གང་ལ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ྦ གང་།པ་ལས་ གུན་ལབ། 

ཐམས་ཅད་ལམ། ཆཚང་མ་ལྲས། 

གང་གྲྭ་ཆུང་། གཡའ་གསེབ་ 
བྱེ་མའ་ལགས་ལ་རསྙེ་བའི་ 

སྨན་ཏེ། འག་ཏུ་གསལ། 
གང་གཱ་ བྱེའཔདི། ཛྲ་ཏན། 6 

. བཱ་རླཱི། ཏེ་མཐཱ། དྷིཏཱསྟ། 
ཆུ་མེ་གདྒྷ། གང་གྭའ་རྷ་མ། ཡན་ལག་བརྱད་ལྔན། 

འཆ་མེད་ཆབ། ནམ་མ།ཁའི་ཆུཔབ ། དྲག་པ འི་ཁད། 

”རྒྱན་གསུམ་པ། ཡམ་གསུམ་འབྲེ །གླང་ཆེན་ཁ་ 

འབབ། འཇིགས་སྡེ་མ། ཁྱབ འཇུག་རྐང་པ། ཆུ་ 
བྱིན་མ། སྐལ་ལྡན་ཤིང་འི་བྲ་མཾ། ཨང་ཇཛུའི་ཐ་ 
མཾ། འཇིགས་པའིེ་མ། མབ་རིམ་ཀླང་། སྐལ་ལྡན། 
ཤིང་རྟ། སྙའི་ཆུ་བ་ཟེར་ར། ། 
གང་གཱ་སྐྱེས་ གདྒེཡ། གསེར། 

༤༣ ༢ ༢༡༨ གཏར བློ་ 

གང་ག་ལབ། 

གང་ག་ཆུང་ 

འཇེན་ཏེ། མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན། 

པོ་དང་། ཐྙ་དབང་ཕྱག་གི་མིང་། རྫེན་མཐྲ ་རིས་ 

ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་བརྐལ་པའི་མེས་བསྲེགས་ 

བཞི་སྐབས་མྱ་སྷ་མོ་གང་གྭ་ཟླང་ནས་བྱང་བ་ན་ 

གང་ཏིག 

ཞམ་མཁའ་ལ་རལ་པ་བཏངས་ནས་རལ་པའི་སྟེང* 

དྭ་བཟུང་པས་མ། །ཞཱེས་ཕེ། ། 

གང་གི་ ཨཡན། མུའི། ཅིའི། ཇིའི། 

བགང་པི་དྲས་ བང་གི་ཆེ། གང་གི་རྐབས་ 

ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། ཆེ་སྐབས་དང་ 
ཕྱང་བ། 

གང་གྱི་ཉྲིར་ ཏྲ ཡམྡཱཏ། -གང་ཤི་ 
དན་དྲ།ཕྲད་གསུམ་འདྲས་པའ། 

གང་གི་ཆ་ གཀདྲ། གང་ཆེ་ཏང་གཉིས་ 

གཙོ་བ་ཁྱད་བལྟམས་ཆེ། ཞེས" 

པ་ལྟ་བྲ་དུས་ལ་འཇུག ! 
གང་དགའ་དགར། རང་ 
འདད་ཀྱི་དགའ་བ། 

གང་དགར་བཏང་བ་ རང་དགར་བཏང་བའམ། 

རང་འདད་པར་བཏང་བ། 

གང་དགའ་ 

གང་མགོ། ཐ་མ་འཐུང་བེད་གང་ཟག་གི་ 
མགོའ།། 

གང་ཅིག་ གང་ཞིག ། 
གང ཅིའི་གྲ་བསྣིགས་པ་ གང་ཡད་པའི་རྣམ་པཿ 

བཀེད་པ། 
གང་ཉིད་ དམིགས་ཀྱིས་དགར་བའི་ 

ྣ _ བདག་སླ་རྟེ། གང་ཉིད་དང་ 
མཚུངས་པ་གཉུན་ན་མེད་ 
ཅེས་པ་ལྟ་བུ། ྦ 

གང་ཏིག་ གང་མེཕ། 
ˆ 



གང་སྟབས 

གང་རྟཾབས་ འཐེལ་འགྲིབ་དང་། ཕྱག' 
དྲ་པབལ། འབྲར་ཀང་ལའང་།། 

གང་སྙད་ ཡང་ལང་པ། 

གང་བུག་ པ།'ཐུག། 

གང་འཐད་ གང་འབྲིགས་པ་ལ་ཟེར། 
གང་དག་ ཀེཙན། པྲསྣྭ། གང་གི། 

འགའ་ཞིུག། གང་གེ་ཕྱིང། 

གང་དག་ཉིད་ ཨཡདེལ། དགར་བའ་སྱ་ཟླ། 

གང་དག་འདེར་ ཨ་ཨིཧ། དགངར་བའི་སྱི་ཟླ། 

བང་དུ་ ཀཏྱ། ཡཏྱ། ཡུལ་གང་དྲ་ཕང་། 

བང་དུའང་ ཁུཅིཏ། ཧན་ཝུད་ཀྱི་ཟླ་དང་ 
སྤྱར་བ། 

གང་དྲན་དྲན་དུ་བཤད་པ་ བརྟག་ངཔྱང་མེད 

པར་བཤད་པ། གང་བྱང་ 
མང་བྱང་། 

གང་འད་ ཡྲདཤཱི། གང་འདྲ་མཐང་། 

ཆི གང་དང་འདྲ་བའམ། ཅི 

དང་མ་ངས། ད་གང་འདྲ་བྱེད་ན་བཟང་ཟེར་ 

བ་ལྟ་བྲ། 

གང་འདྲ་མཐང། ཅེ་འྲད་མཐཐོང་ངམ་སྟང་། 

གང་བདོག་ དངཔཔ་གང་ཡོད་མཐའ་ 
དག་དང་། ཅི།ཡོད་ཐམས་ 

'# ཅད། ྦ 

བང་ཝན་ པབསྭན། ཆུང་དང་བདག་ 

པཾ་'ཅན་གྱི་ཕྱི་སླ། 

གང་བ་བཟང་པ 

ཐང་ན ཀྭཙན། ག་པ་ན་དང་། གང 

དུ། གང་ལ་ཟེར་བའི་དན། 
གང་རྣམས་ཀྱེ་ ཡེཿ། གོང་དང་འྲད། 

བག།ང་པེ་འབོད་ བྲ་བིན། 
གང་པར་ ཆ༨་མང་ཞེང་པ་ལྟ་བུ། 

གང་ཕ་འབྲད་ སརྦྲཧཏཿ བྱཧ་བྱིན། 

གང་ཕྱིར་ ཡཏ གང་གི་དན་ལ་ཟེར་ 
བ་ལྟ་བུ། ཕྲད་གཉིས་འདྲས་ 

པ། 

གང་ཕྱོགས་ ཟླ་བ་ཡར་ང་། 
1 པུནརྩ་ པཱཱནྣཱ ། སྦུ། ཨལ། 

ཀས། ཡྲང། པྲཏེ། སྣད་ 

བོགས་ཁེངས་པ་དང་། དགང་བ་ངང་། འགེངས་ 

པའི་བྱ་བ། ཡང་། གང་བ། ཚན་ཅན། ཁེངས 

པ། བྱང བྲ། ཕྱར་པཾ་འངི་དག་རྟམ་གྲངཔ་པེ། | 

དཔེར་ན། ཟླ་བ་ཉ་གང་བ། ལུང་པ་ཆུཕ'་གང་ 

བ་ལྟ་བྲ། 
བང་བ་ཅན་ རྒྱ་མའི་མིང་ཇམ། ཀྲོད་ 

པ་ལའང་། 

གང་བ་མེད་པ་ མ་ཆེམ་པ། འཕེལ་བ་མེད་ 

པ། མ་ཁེངས་པ། 

གང་བ་ཟ་ སུངད་ཤྭ། བྱར་མྱིན། 
.གང་བ་བཟང་པ་ པཱརྫཧཱྤ། བརནབླདྲ། རྟམ་ 

བྲས་སྲས་ཀྱི་འཁེར་གན་ད་ 
. ཕྱིན་གང་བ་བཟང་པོ། 



གང་བའི་ཟླ་བ 

གང་བའི་ཟླ་བ་ པཱརྗཙཉཾ། བཅོ་ཝའི་ཟླ་བ། 

གང་བུ་ ཤྭ རེ་གང་བྲའམ། སྟེ 

མ་དང་། མེ་ཏག་གིགང་བྲ། 

སྟེ་བྲེཝལ་དང་། འབྲས་བྲ་ཚོགས་པ། འབྲུ་ཡེ་གང་ 

བུའམ་ཤྭ་བ་དང་། འད་ཇཆེར་གྱེ་གང་བུར་དྲིལ་ 

ནམ་ཉེས་པ་ལྟ་བུ་ལའང་། ངུ 

གང་བུ་ཅན་ འྲབས་བུ་ཅན་གྱི་ཤིང་ངམ། སྲན 

མའི་གང་བྲ་ལྟ་བུ་ལའང་། 

གང་བྱས་ གང་བརྐྱེད་པའམ་བཀྱིས་པ། 

གང་བྱུང་བྱུང་ གང་རང་རང་ངམ་གང་བྲབ་ 

བྲབ་ལ་ཟེང། 

གང་བྱེད་ ལམཔ་གང་ བྱེ ད་ཀྱི"ཡཾད་ལྟ་བུ། 

བང་མོ་ ཧཱཧཱ། གང་འད་ད། 

གང་མས་ ཧཱྭ། གར་འད་ད། གང་གུས་ 
་ པ། གང་དགངས་པ། 

བ།་ཆས་པ་ གང་དམེགས་པ། རང 

འདང 

གང་ཅམ་ ག་འདྲ་ཞིག། 

གང་ཅུ་ག་ཡིན་ གང་ནས་ཡིན། གང་ན་སྡེད་ 
ྦ མཁན་ཡེན། ཁྱེད་གང་ཙུག་ 

ཤཿ མདྲ་དས་པ་ལྟ་ཐ། 
གང་ཞིག་ མཁ། ཐཿ ཨ་ཏ། འགའ་ 

ྦ ཤས དགོད་ཅེགེ །ཕེ་ཝ་ 
6ུས་པ་ལྟ་བྲ། 

གང་ཞེ་བརན་པ། ཨུཔདེཤཿ མན་ངག་བརྟན་པ། 

ཟོབ གང ཟག 

པྲརྤལ། པྲཏྡྤལ། གལཏི། 

ཙ་ཨིཏི། པུཁགལཿ ཨིད་ཅན། 

མི་ཕྱི་ལའང་ཟེར། ཨང་། གང་ཆག་བཅ་དྲུག་ནི། 

གང་ཟག །སྲོག་དང་། ཕེམས་ཅན་དང་། མླེ་ 

བ་དང་། བདག་དང་། གསབ། རྒེས་བྲ་དང་། 

ཤེད་བདག་དང་། ཤེད་ལས་རྐེས་དང་། བྱེད'པ་ 

པ་དང་། བྱེད་དུ་འཇུག་པ་པོ་དང་། ཆོར་པ་པོ་ 

གང་ཟག་་ 

དང་། ཤེས་པ་པ་དང་། མབང་བ་པོ་དང་། ཆ་བ་་ 

པ་དང་། སློང་བ་པཕཾ་ཟེང་བ་རྣམ་གྲངས་བཅུ་དྲུགོ།: 

རང་རྐྱད་ཕྡིག་པ་ཉ་ན་མོངས་པམ་གང་ཞིང་ཡན་ བུ 

ཏན་དང་དགེ་བའི་རིགས གསོག་མི་ཐུབ་པར་ཟག་ 

འྲོ་བས་ན་བེམས་ཤན་ཕལ་པྲི་གཏ་ཟག་ཟེར་ 
བ་དང་། རང་རྒྱད་ལ་དགེ་བ་དང་བཟང་པ འེ་ 

ཡོན་ཏན་བྲམས་ཅད་ཀྱིས་གང་ཞིིང་ཉན་མོངས་ཀྱི
” 

སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཟག་འགྲ་བས་ན་སང
ས་རྒྱས་གང་ 

ཟག །ཅེབ་པ།། དེ་ལ་དབེ་ན། ལམ་དྲ་བཏུཌ་ 

པའེ་གང་ཟག་དང་། ལམ་དྭ་མ་ཞྭགས་པའི་གང 

ཟག་གཉིས། དང་པོ་ལ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་དྲ"་ 

ཞུགས་པའི་གང་ཟག་དང་། ཐྲེག་དམན་གྱིལམ་ 

དྭ་བཞུགས་པའི་གང་ཟག་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་མ་ལ། རང 

རྒྱལ་གྱི་ལམ་དྲ་བཟུགས་པ་དང་། ཉན་ཐྲཾམ་ཀྱི" 

ཡམ་དྲ་ཞུགས་པ་གཉིས། དེ་དགརེ་ངེ་ཡའང་ 

དབྱེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་བས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡེག
་ཆ་པེ་ 

བང་གསལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལམ་དྲ་མ་ཞུགས་པ་ 

ཡའང་གངས་མེད་པས་མད་དང་བརྟན་བཅོས་ 



༧་ཅ༧ཆ༥༧འའཆ༅ར༧༥.་་༧་ཆའ་་་་ཆ་"་༧འའ ་་འའཐ་མ་་ཐའའལ༣འབཐཚ༅ཐཆའའའའའ༤༧༧༅ཆ༧༥༧༧༧འའ 4 ལའའ་འ་ལའའ་ལ་ཆམ་་མ་འ་འ་ཆའ་ཆའའའཆ༅འའམ 

གང་ཟབ།་ཉི་ཤུ 

ཡས་ཤེས་སཾ། །ཡར་མྱིང་གང་ཟག་ནི། ང་དང་ 
བདག་དང་གང་ཟག་གསུམ་དོན་གཅིག་ཅེས་པཞི་ 
གང་ཟག་དང་། ཐ་མ་འབུང་ཡག་གི་ཨཾབྱད་ 
གང་ཟག་གཉིས་ལ་འཇུག་སྟེ། ཞྱེ་ཕར་6ུལ་ཟག་ 
ཟེར་པ་དེའི་མེང་ངོ་།། 

གང་ཟག་༡'ཤུ' ཕྲེཏཨཱཔཧཱ། རྒུན་དུ་ཁུགས་ 
པ་དང་། བླ ཀྲཏྤལཔརམ། 

དེ་རྟར་བྲགས་ན་ཕྲིད་པ་ལན་བདྲན་པ་དང་། 
ཀུལ ཀྲལ། རེིགས་ནས་ངིགས་ཕསུམྐེ་བ།དང་། 

མྲཀཊཱཀཱཱཱ། ཡན་གཅིག་ཕྱིར་ཞང་བ་དང་། 
་མེཀླལ་ཅིཀ། བར་ཆད་གཅིག་པ་དང་། ཨཿཱཀཱམི 
ཕྱིར་མི་འྲོང་པ་དང་ | ཨརྨདྡྷ། པརིནིབྡྲ་ཡིན། 
བར་མ་དོང་ཨོངས་མུ་མྱན་ངན་ཡས་འདའ་བ་ 

དང་། རཱབྷིཾམྒྲངཔརིནིབྣཡིན། མངན་པར་འདྲ་ ངུ ཟོ འ ཧཿ 
བྱད་པར་མད་པར་མངན་ལས་འདའ་བ་དང་། 

ལོ ཧྲབྲཾཏས། གོཧཾ་ཏཱ་དཀྲ་ཐཾ་དང་། ༢འདྡའྱི 
ལུས་ཀྱི་མངཾན་ཕུམ་དྲ་ བྱེད ་པ། ཤདུནཱ་བྟྲ དད 

བདི་རྗེས་སུ་འབྲང་པ། དྷརྟསཱནཱསཱརི། ཚས་ཀྱི་རྗེས། 

སུ་འབྲང་བ། དྲཏྟཔྦཔཱ། མཐབང་བས་བཐབ་པ། 

སམཡཔིམུཀྟ་ དུས་ཀྱི ས་རྣམ་པར་གྲལ་བ། 

ཨཕམཐཔྭ དྭས་དང་མི་མྱྱོར་བང་རྣམ་པར་ 

གྲལ་བ། ྲབྷཡཏ་མཱགབིམུག གཉི་ཕ་ཀའི་ཆ་ཡས་ 

རྣམ་པར་གྲོལ་བ། ཨུཕཔཏྟིཔརིནི་བྡྲཾི། སྐྱེབ་ 

ཤས་ཡོངས་མུ་་ངན་ལས་འདའ་བ། པྲཛཱལྲེམ་ཀྭ 

ཤེས་རང་ཤིས་རྣམ་པར་གྲལ་བ། ཤབྷཱཾབིསཀྟ ཧྭད་ 

_ ༣\༩\༧ བང་རུང 

པས་རྣམ་པར་གྲལ་བ་རྟམས་པ།། 

བང་ཟག་བཞི་ ཏམྣསམཿཔྲརཱ་ཨཊ༔ བཤེས། 

སྤྲིའ་ས' ལམ་གསུངས་པའི་མུན་ 

ཁྲེད་ནས་མུན་ཁྤེད་དྲྭ་འགྲབ་དང་། ཇྙོཏི་པརྲ་ཡཊཿ 
ཕུན་ཁྲེད་ནས་སྣང་བར་འབྲོ་བ་དང་། ཇཱོ ཏིསྟམཿ 
པྲར་ཡཊཿ སྣར་བ་ཞས་མུན་བྲད་དྲ་འགྲོ་བ་དང་། 

ཇཱོཏིརོཏི་པརྔཡ༩ཿ སྣང་བ་ནས་སྣང་བར་འབྲེ་བ་ 
དང་བཞིིའ། 

གང་གཟབ་ཞུས་ རབ་ཏུ་བཙན་པས་བྱའི་ 

བའམ་གང་ནན་ཏན་གྱིས་ 
བྱིད'པ། 

གང་གཟབས་ ནན་ཏན་བེད་པའམ། ཙེལ་ 
བ། གང་དྲག་དྲག་གམ་གང་ 
ཡེགས་ལེགས་བྱེད་པར་ཡང་ 

སྣང་།, 
གང་ཡ་ གཡའ་སེལ་ན་གསལ་བཞི་ 

གྲངས་གནས་ང་དྲུག་པ། 

གང་ཡང་ ཀགཏཅྭཏ། གང་ཡང་མ་བསླབ་ 
ན་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ཞེས་པ་ལྟ་ 

བྭའི'ཕྲད་ཉིད་ལྡན། 
གང་ཡིན་ ཡའ། དི་ཚོག། 
གང་རེགས་ གང་འཐྲད་པའམ་གང་ཡང་ 

རང་བ། 
གང་རུང་ གཿ མང་ཐ་ཤིཿ་ བ་པས 

ཡུང ཐུག། ༩ 



ཞུ)"$ གང་ལ་ 

གང་ལ་ ཨསྨིན། ཨཀུར། ཅི་ལ། 

གང་ལགས་ གང་ཡིན་པ། 
གང་ལ་ སྣོད་སྟང་པ་ཟེང་པའི་སྟད་ 

ཕྱེགས་ཀྱི་སྐད། 
གང་ཤར་ སེམས་ལ་གང་བསམ་པའམ། 

གང་ཤང་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

གང་སུ་དག་ ཨེགེཅྭཧཏ། གང་ན་སུ་ཡོད་ 

_ དག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲའི་རྱི་ཟླ། 
གགྷངརཿ༔ གང་གཱ་འཇིན་ཏེ། དབང་ 

ཕྱག་ཆེན་ཕ འི་མིང་། རྒྱ་མཆོ་ 
ཆེན་པ་ལའང་། ( 

བྭ་གཱ། གང་གཱ། བརྒཱ། འགྲོ་ལྡན་མ། 
བངས་ ཧིལ། ཧིམ། ཁ་བ་ཡའ། 

གངས་ཀྱེ་སྒོམ་ཆེན་ ཨྡཊཾ་ཤ། ཧྭ་ཆེན་དང་ 
རྒམ་ཆེན ་ལའང་ ་། 

གངས།ེ་ དྱབུས'། གངས་ ཀི་ཀྲང་ དཀྱིལ། 

གངས་ཀྱེ་འཱན་ཆརུང་ བོང་ང་དཀར་པའེ 
པཔ་སྫིོང། 

ཁ་པའི་རི། གངས་ཀེ་ རི 
གངས་ཀྱེ་སཾང ་ཅུང་ བྲེ་ལེ་དཀར་པའེ་མིང་ ། 

གངས་ཀྱི་ལྷ་མོ། སྙ་མོ་ཡ་མ་དང་རྫོ་སྨན་གཡའ་ 
ཀྱི་མནི་མིང་། 

ལལ 
གངས་རྒྱད་ གངས་རྙིའི་ཕེ ང་བའམ་གངས 

ྱིས་བསྐར་བཞི་ངི་རྱྱད་ཧི་མ་ཡ་ཡ་ལྟ་བྲ། 

རིའི ར་བས་བསཾརང་བའི་ཉིང་ཁམས། 

གངས་ཅན་ཡུལ 

གངས་ཅན་ ཧིམཐཱན། ཧམྱཿ རི་ངོ་གངས 

ཅན། གངས་དང་ཝྔན་པའི་ 
ཡུལ་ལ།ཟེར། པད་ཡུལ། 

གངས་ཅན་མཁ ་པའི་གྱཅུག་རྒྱན" ཧུལ་ 
བ་བླ་བཟང་གྲགས་པ། ཇེ' 

རིན་པ་ཆེ། ཇྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ཤང་ཙོང་ཁ་པ། གངས 

ཅན་ཤིང་ཏ། འཇམ་མགན་བླ་མ་ཏུ་བ་རྟམས་ 
ནི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ས།| 

གངས་ཅན་མགོན་པ།་ རྐྱབསམགོན། དྭ་ལའི" 

བླ་མ། རྒྱལ་བ་རིན་པ་ཆེ། འགྲོ 
བའི་མགན་པོ། འཇིག་ཏེན་མགོན་པ། རྫམ་བཅེན” 

རྒྱལ་པཾ། པད་དཀར་འཆང་བ། ཡིད་བཞྱིན་ཞོང་་ 
བུ། གང་མ་མཆག་ཞུ་བ་རྟམས་མཚན་བྱི་རམ' 

གྲངཔ་མང་ང་། ཅྫ 

གངས་ཅན་རྒལ་པ་ པད་ཏྱི་ཧལ་པའམ་ 
རྱལ་ཚབ། 

གངས་ཅན་རལ་པ འི་བི་གནས་ 

འཁར་དཔལ་བྱི་སྙ་ཕ། 

གངས་ཅན་མ་ ཉམ་གྲངང་མ། ཆ་ཨཾ་གདྒཱ། 

གངས་ཅན།་ཞིང་ གངས་ཅན་ཡུལ། གངས་ཅན 

པ་ལའི་སྨན་ལྗོངས། 

༨༩༧ 

ཆསམས་ 

གངཔ་ 

བོད་དང་། 
བསིལ་ཝན་ཆམས་ཟེར་ར །། 

གངས་ཅན་ཡུལ་ ཐཾཊ། བོད། 



༣ཆ༅༅༣༅འ༧་༤ ༧མ=༥་མ༧༅་༧༥༅༅འའ༧༩ཁལ་ལཡ་ས་ཡརའའ་ཡའལ་་ལ་ཡལ་་ཁལསར་ལརའ་་ཁ་"ཁ་ལ ལ་ཁལས་ལབ་ཡས་་རལ་ཁང་ཆཁས་ཡཁམ ཐབ 'ྟ ཀླ ༽ ཁེ ”ཡ་་་༩ཁ 

༣༧པལའལ་མ ས་ཚ་ས་་་ཀ་༣ $ཅ?9་་ཁ་ཀཁ་ཁ་ཁས་ཀས་ཁ་ཁ་"ཆ "༩༩ "༩༦ མ་ཆ འཚཆའའའའའཆལ༧སརལ་༧་༧༅༅༠༅:༧་༧༧ས་། ཐ༢"ཨསལ་་༧༧ོ་༧མམ༅༅་ 

གས ཆུ 

བཤད་རུད་ལས་ཆུ་རིཌ'བདུན 
དུ་བཤད་པའེ་གཉིས་པ།སྟེ། 

གངས་ཅན་ལང་བྱང་ཤུགས་དྲག་བརྡབས་པའི་ཆུ།| 
ཤིནཾ་བཱ”བཟང་བསིལ་མི་ཡིས་ཐུབ་པ་དཀའ། ' 
-བསྟན་གཡུང་ཕྲིན་ཁུ་ཏང་'འབམ་རྩེང་ནད་ཤེད། ། 
ས་གཙང་ཉི་འད་ཆུང་གིས་ཕཾག་པ་བཟང་། །ཞྱེས་ 
པ། གརས་ཅན་ཁ་བས་གཤོགས་པའི་རི་ལས་ 

བྱར།་བ་ཤུགས་དྲག་པས་བབྲ་ཕས་རྔ་ལ་བདབས་ 

ཤིང་། གཡེང་བཞི་ཆུ་ནི'ཤིན་ཏུ་བཟང་སྟེ། རེག་ 
ཤྱ་དང་ཧྭས་པ་རབ་ཏུ་བསིལ།་བས་ན་གས་པ་དང་ 

ཕཾ་བའི་མེ་ཤེད་ཆུང་བས་ཐུབ་པར་དཀའ་ལ། ཆུ་ 
དྭེ་དག་ཏུ་ཡི་འབབ་པར་བཏན་ཉིང་གཡུང་ཐ་རེ་ 
མཚོ་ལྟང་འཁྱིལ་ཉིང་དལ་བུ་འབབ་པ་དེ་ཡང་ལྟོ་ 

བ་བཀས་ཀྱི་ཡྲིན་བུ་དང་ཏང་འབམ་དང་རསྩིང ནད 
རྐྱེད་དེ། །ཉཱེས་ཤེལ་ཕྲེང་དྲ་གསུངས་ས། ! 
གངས་ཆེན་ གངས་ཏི་མེ་དང་། གངས་ 

་གངས་རུ་ 

ཆེན་མཛོད་ལྔ་སོགས། 
གངས་ཆེན་ཆས་རུལ། དམ་ཅན་ཆོས་ཧྱལ་ 

དང་བླ་མ་ཉིག་གི་མཚན། 
ཤེལ་ཕྲེང་ལས། གངས་བྲེཌ་དེ་ 
བཞིན་མཆིན་པའི་ཚ་བ་ཕེལ།། 

ཤེས་པར། རང་བྱང་བས། གངས་བྲིགས་འབྲུམ་ 
པའི་ཆུ་སེར་སྟེམས། །ཉེས་པ་ལ། རབ་དངས་ 
གཉི་དང་། དམན་པ་ཚབ་གཉིཕ་ལས། རབ་ནི 

གངས་ཐིགས་ 

༢༩༧ བརྟལ་པའི་གངས་ཆགས་ཏེ་མེ་ལ་པོགས་པ་ རྣམས་ 

གངས་འབབ 

ལས་འབྱང་ལ། ང་པ་ནི། གངས་དེ་རྙིང་ནས” 
ཡུན་ལན་པ་རྡར་གྱང་པ་དང་། ཞུ་ངའི་ཐྲིགས་པ 

ཞག་གི་ས་རྡེ ཕ་དྲེག་པ་འཁར་བ་ལྟར་གང་བར་ 
འདྲིལ་བ། དབྱིབས་ཅང་ཞྱི་འདམ་བཏགས་འདྲ 
ལ་དཀར་བ བཟས་ན་ང་ཅུང་ཟད་མངར་ཞྱིང་པོ་ 
སེག་པདེ་ཡེན། མ་རྙད་ན་ཚབ་ལའང་གཉིས་ཏེ། 

སྲིབ་མཐྦྲན་ཁ་བྱང་དྲ་བལྟ་བཞི་བྲག་ཕྲག་མབྲ་ཡ་ 
བསིལ་པ་དྱབང་གཏུང་བར་ཁ་པ་མི་ཞུ་བའི་ཕྱག་ 

པ་སང་དྭབར་ཉི་མ་མི་ཕཾག་པར་བྲག་གི་ཐྲིགས་ཆུ 
གང་བྲང་ཆགས་པས་རྡེ་གཞན་དང་གཞུན་དག་ཡ་ 
འབྱང་བང་རྔ་མ་ལྟར་ཆགས་པ་དེ་ནབ་མཚུངས་ 

གསུངས་པ་དང་། དེ་ཡང་མ་རྙེད་ན། རའེ་གཏིང། 

ནས་ངམ་ངམ་ཏུམ་འབྱང་བའི་རྔེ་དཀང་པོ་མེ་ཅང 
ལྟ་བུ་ཟཾབ་ན་པེ་ཕེག་པ་ཆུང་འདྲལ་ན་ཆུ་དང་མི་ 
འདྲེས།'པ། བསྲེགཔ་ནས་ཆུང་རསྦྱངས་ན་ཞྱེ་ལྟར་འགྲོ 
བས་ཡེང་ཞོ་དང་། དཀང་པོ་རྡེ་མཆོག་ཟེར་བ་དེམ་ 

ཚབ ཤྱེད་པར་འདུག་གོ། །ཞྱེས་གསུངས་པེ།། 
གངས་འབཐུལ། ཁ་བ་འབབ་པའི་དན། 
གངས་ཝྔྡན་ ཧིསྭ། ཙཱ ཧེམབ་འཱཾ། ཤཱ་ 

དྲུག་ནྭག་མ་དང་། གངས་ 
རིའི་མིང་། བོད་ལའང་། 

གངས་ལྡན་བུ་མ། སྟ་མོ་ཨུ་མ། 
གངས་པ་ཤྭེའུ་ བཀའ་གདམས་པའི་བླ་མ་ཅིག་ 

གི་མཚན། ྦ 
གངས་ཞབྲབ་ ཁ་ཐ་འབྲབ་པ་ཝ་ཟེར། 



གངས་སྦལ 

གངས་ཀྱི་སྤལ་ཕ་རྟེ་ད་བྱིད་ 

དང་སྙིན་སླང་ཡང་ཟེར། 

ཡང་ཆུ་སྐྱང་གྱི་མིང་དྭའང་སྟང་། 
གངས་སྤལ་དཀར་པོ། པྲཾལུ་དཀར་པཾ། 

གངས་རྦལ་ 

གངས་འུར་ གངས་ཉིལ་བའི་དན་དང་། 

ཁ་བ་འབབ་པའི་དེན། 

གངས་ཡད་པ་ ཆུ་རཟུར་ཞིག་གི་མིང་། 

གངས་ར་ ཧིཾསྷརི། ཧིམགངི། གཉན་ཡང་ 

བདྲ་ཀི་གངས་ཆེན་ཉི་ཤཱ་ནི། 
གཉན་ཆེན་ཐང་རྷ། ཏི་སེ། མང།མཁར། བྲ་ལེ། སྟར་ 

རྒེ ཕཾ་ལ། མཁའ་རི། ཇ་མ་ཁ'་རགས། རྔ་རྗེ། གང་ 

བཟང་། ཅེ་རུམ་། ལ་མྱི། སྟ་ནམ། ཏེ'སྨོ། འད་ 
དེ་གུང་རྱལ། ཡར་ཉ་ཤམ་པོ། གསལ་རྗེ། ཧ་བོ་ 
གས་བཟང ཚེ་རི་ང་ཡའི་གངས་ཏེ་ཉི་ ཤུ་ལྔ་བྲ། 
ཤྭ་དག་དཀང་པ་ལའང་སྟང་། 

གངས་ར་པའི་སྡེ་ ཧེམབཏཱ། 

གནས་པའི་ལུང་རྡེ སེ་ལྟ" བུ། 

གངས་རེའི་དབང་པོ་ རི་བ་གངས་ ཅན་མིང་། 

ཁ་བཞི་ཟུན་པ། གངས་ལྡན 

ཡང་ཟར། 

བོད་གངས་ཅན། 

3 

ཏན 

རྫས་ ཁ་བ་ཅན་ནམ། གངཔ་ 

ཅན། 

གང ས་རེའེ་བདག། ་གངས་ཇེ། 

ཐབ ་ འ་ཛིག་པ་ བའྲ་བས་ཁེན་ཁི་ 

༢༩“ གངྒའི་བུ 

གངས་རིིའི་བུ། ངི་ཏི་ངེ། 
གངས་རིེའི་བུ།མོ་ དབང་ཕྱག་གི་ཆུང་མ་་ 

ཉྱམཁུ་མ། 

གངས་རེའི་ར་བས་བསོར་བ་ བོད་ཡུལ། 
གངས་སྲག་ གངས་འཕྲེད་དེ་གངས་ཀྱི་ 

འཕྲེད་ལམ་ལ་འཇུག་སྣམ། 

གངས་སུལ་ གངས་རའི་ཁང་གསེང་། 

པང བདན་རཱ་ཁུ་ར་ཝ་ ཕ་ '། 
མཱཿ ནུ ཙཱ གླང་ དང་། གལ་ 

དྲང་། ཆེམ་པ་དང་ ། རི རྟེ ་ ན། ད 

གྲདིརུཀཱ་ ཆུ་སློགས། ནམ་མཁའི་མེང་ 

དང་། བྱ་བཉད་ཅེས་པའི”་ 

བ'ཉིཾ་ག་ཡའང་། 

སྲིརྔ། 

བངདེཡ་ གང་གྲྭ་སྐྱེས། གསེརང་དང་། 

གཞ་ཧྱ གདོང་དྲྭག། 

གྲངི་ ཡན་ལག་བཉད་ལྡན་ཏེ། 

བརསྟན་བཅས་བརྒྱད་པ་ལས།. 

མཁའ་ལས་པབ་པའི་གྲ་འི་ཆུ། །འཆོ་བེད་ངམས་ 

བྱེད་ཡེ་གར་འང་། སའ ཐེབ 

བྱེད་ལ། །རྨ་ཉིང་ང་མི་གསལ་ལ་ཞྱིམ། 

ཉིང་ཡང་བས་བདུད་རིར་མྫརངས། 

སྨན་གྱི་ཤེལ་ཕྲེང་དྲ་གསུངས་པེ།། 

གླུག མ་ དབང་ཕྱག'ཆེན་པའི་བཙུན་མཾ| 

གངྷཾྷ' ཡི་ཆུ་བོ་ ཤར་ཕྱོགས་ནས་བབ་པའ། 

གདའི་བུ་ སྐར་མ་སྨིན་དྲུག 

།བཟིལ་ 

།ཉེཔ་ཕེགས་ 



| 

གྲླང་བྱ་མ་ཞེས་པའི་གྲང་ ཆ་པ 

གྲང་བྱེ་མ་ཞེས་པའི་གྲ་ སྲ 

དག བ་ 
རོ 

་ཆེན་པཾ་ 

ཁུ ྦ བཞིནེ' ཨ་གྱལ་གྱི་གངྒ་ནི་མིན་ 

གྱི། རུང་ཆེན་པོ་ཧ་མཆོ་ཡེན་ལ།
 དྡེནི་བྱེ་ 

6 རྔུལ་གྱི་མེང་ང་། །ཞཾ་ན་ཧ 'མཆོ་ལ 

ཆུ་ཀླང་ཆེན་པ་ཉེས་གང་དྲ་བཤད་ཅ
ེ་ན། མད་ 

རྱ 'དདས་ ལམ། ཆུ་ཀླང 'ཉཾས་བྱ་ བ་ནི་ཧ་
མཆོ་ 

ཝ་བྱ་སྟེ། ཞེས པ་གསུངས་པ། །ཉཾ པ་ ལམ་རིམ་ 

ཆེན་པའི་ད་ དྭཀོལ་ཉེར་མཁ་བརུས་པར་གསུངས
།། 

གྲངའི་མ གངས་ཏི་ཕེ། 

བྲདའི་ཡབ་ རི་ཏི་ཕེ། 

མུད་ གསེང་གད། གསེརང་གཙང་ 

དང་། ཆུའི་འགྲམ་གྱི་བྲག་ 
གཡང་གཟར་པ་དང་། མཔ་གད་པའི་གཡང་རང་ 

གཟང་བ་ལ་ཟེར། 

བདཿ ན་བ། 

གད་སྟིབས་ གད་གཡབ་ལ་ཆེར། 

བད ་།བ་ རྒྱ་ཞེང་ཆེ་བ་དང་། ཡང་གད 

པའི་ཁར ཡང འཇུག། 

གད་རཧྱང་ དབའ་བེདི་བྱ། ད་གན་ཆེ་ཐ། 

གཏམ་སགས་དང་། ཡུང་ 
རེགས་དང་། གད་རྒྱངབ 

དང་། ཡང་བརྡིགས་པའི་གད་མོ་དང་། ཁྲ་བོའི 
བཉད་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན། 

གད་རངས་ཆེར་སྨག་ སླ་ཆེན་པཾས་གད་མོ་ 
བགད་པ། 

གད་རྐངས་ 

གད་ པ་ཉིལ་བ 

བད་བརྒངས་ ངང་རྐད། དྲག་པཾ འི་དགོད 

ཏྟང་པ། 

གད་གྱལ་ བྲག་རེའི་ང་བའམ་ལྕགས་རེ་ 

དང་རི་རྒྱད་ལྟ་བུང་ཡང་སྣང་། 

གད་གངས་ཅན་ དབང་ཛཕྱག་ 

གད་བརྒངས་ཆར་དཱག་ སླ་ཆེན་པེང་ངད་ 

བགད་པ། 

གད་སྙིགཔ་ ྦ བཔཀཱར། མེ་གཙང་ངའི་ཕྱག་ 

དང་ནམས་ཕྱགས་མས་དེད་ 

པའི་མིང་། 

བྲད་དང་ རཅག་དྲར། བི་ཧིརྱ ཧཾཿ 

འཕངས། གཙང་བང་བྱེད་ངའ། 

གད་བདར་ གད་རྙིགས། གད་བྱེད་པའི་ 

མང་ལའང་། 

གད་མདའ་ལ་ བྲབ་གཡང་གི་ཉེ་འངབ བམ་ 

གད་པའི་ཆདའ་ལ་ཟར། 

གད་མདལ་ཚུན་ ར་གད་འདེའི ཚུན་ཆད་ལ་ 

ཟེང་བ་ལྟ་བྲའེ་མཚམསམ། 

རི ཆུའི འབཕ་བཕམ་གཡང་མ་ 

དང་།། ཕྱག་དེང་བ་སྟེ་གད་ 

མཁན། ཕྱག་དར་བྱེད་མཁན། གད་མ་ཆུ་མ་ 

བགས་ཕགས་དགོས་རེགང་ཞེས་པའི་གད་པ་
དང་། 

གངད་ཙང་མ་ 

གད་པ་ཉིལ་བ་ 
བས་མ་དང་གངས་ཉིལ་བར་ཟེར། 

གད་པའི་་ཅ་བ་ཆས་བས་ཆེ་ 



གད་པ་རྡིབས་པ 

གད་པ་རྡེབས་པ་ གད་པའི་ས་མར་དིབས་པར་ 
ཟེང། 

བགད་པ་རངལ་པ དབྱང་གྱི ཤ་ཆར་ཆུ་དྲག་ པཾས་ 

གད་པ་ རལ་ཕཡྲ་ ལའ།་ 

གད་ཕུག་ གད་པར་ཡད་པའི་ཕ་ཕུག་སྟེ། 
སྟག་དཀར་གད་ཕུག་ཏུ་ཞུག་ 
ཝ་བཞགས་ཟེར་པ་ལྟ་བྲ། 

གད་བྱེད་ ཕངབན། བགད་ཆྱབ་པའི་ 
བྱེད་ཆིག། 

གད་བྱེད་པ། བཧུཀརཿ གད་རྩིགས་ཕྱག་ 
མ།ཁན། 

གད་མ་ དགྱེས་པའི་གད་མེ། མཚར་ 

ནས་གད་མོ་དགོད་པའམ་ཤར 
བ་བགས། 

གད་མོ་འཐད་ བྱཧ་བྱིན། 
གད་མི་བྲོ་ གད་མོ་ཤཾར་པ། 

གད་མ་རེང་རང་བ། ཧྱུན་དྭ་གད་མོ་ཤོར་བ། 
གད་མ་ཤར་བ་ གད་མོ་བཀད་པ། 

གད་མ འ་དྲབངས་ཅན་ ཕྲིན་བ། 
གན་ པབྨ་དྲང་ ཏ་ 

པ འཁོར་དང་། དྲུང་དང་། 
མདུན་དང་། གཌ་'དང་། ལོགས་ལའང་འཇུག 
སྟི། དཔེར་ན། རྒྱལ་པཾ་ཞི་གན་དྲ་ཕྱིན། ངའི" 
གན་དྭ་ཤཾག [ཁད་པའི་གན་དྲ་སོརང། དེག་ 
དུ་གན་དྲ། ཆུང་གན་དུ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཡང་རྒྱ། 

༣༠༠ བའ 

ནག་གི་བདུན་ལ་མཆོད་ཀྱི མིང།། 
བན་ཀྱལ་ གཤ་ཀྱལ་དང་། གན་གྱལ་ 

ཀའང་རུང་ཁ་གྱེད་དྭ་ཕྱགས་ཏེ 
གཞས་པ། དཔེར་ད། གན་ཧྱལ་དུ་འགྱེལ་བའམ། 
གཞ ཀྱལ་དུ་ཉལ་བ་ལྟ་བྲ། 

གན་ཏུལ་ ཨཿཱན། གན་གྱལ་ཀྱང་འཁྲད། 
གན་རྱལ་དུ་ཉལ་བ་ལ་བྲ། 

གན་ཀྱེལ་ཉལ། བེབཕ་བ་ནུ་མ་འབུང་མཁན་ 
༨ 

བན་རྒ་ འགན་རྒྱའམ། . གན་རྒྱ། 
དབེང བ་ཡིན་ན 

ཧྱྱ། གན་ནི་མདུན་དང་རྱྱ་ནི་ཐྲེའུ་སྟེ་མི་གཉིས་ 

གསུམ་མོཌ་མང་པ འི་བར་ཕན་ཚུན་ཁྲིམས་མཐུན་ 
བྱ་རྒྱནེ”མཐུན་འགྲེགས ཀྱི་ཆད་ཡིག་བཞག་པ་དང། 

ཁས་ལེན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཡི་གེ་ལན། ། 

གན་རྒྱལ་བུ་ རྙབ། ཉྐར་མ་བརྟན་བ་རྟེ། 
གཟའ་ཐམས་ཅད ཏེ་སྟིང་ན་ 

གཡཾ་བ་མེད་པར་གནས་པ་དེའེ་མིང་ནི། བརྟན་ 
པ། ཀའ་སྟེང་བྲ། གན་ཧྱྱལ་བུ། སྟད་ཕུར་རྣམས 
ཟེང། ཀྱ་སྐང་ཉམས་འདེ་ལས་ཧ་ཅང་མི་ཉེ་མི” 
རིང་དས་པ།། 

བི ཙནན་དཀར་པའམ་ཤིང་གཉན་ 
ཡམ་བཅས་པའི་གཉའ་ཤིང། 

འྲད་བ་སྦེམ་ ཕྲར་ཕེར་མཾ་བཅ་གཉིས་ ཙམ་དང་ རིང་ 

ཚད་ཡ་འདཾ་མས་གར་ཐྟག་ཙམ་བྱས་པ་དགེ་འདྲན* 



ྲ འཁྲབས 

བ་ཡན 

རྣམས་གསཾ་མྱྱེང པོགས་ཀྱི་ལས་མུ་བསྔ་བརང་ བརྡ་ 

གཏོང་བེད་པའ་ཤེང་གི་ག་ཊི་ལའ། འདིའི་སྐེར་ 
ཐབ་བསྔ་མཊིན་མད་གྔང་། དྲངས་བི་ ཕེ་སྡེད་ 
ནང་ཞེབ་པང་གསལ། 

གན་དར་ ཧུལ་པའི་མཛོད་ཀྱི་ཁ་བཏཌ། 
མཛོད་དང་ཨང་ཆེར། 

གན་དྭ གམ་དུ། དྲུང་དྲུ། མདུན་དྲ། 

གན་དྷེ བོད་སྐད་དྲ་བསྒྱར་ན་འགྲོ 
ལྡན་ཉེས་པའ།། 

གན་དྷེའི་ཐྭེུའུ་ གན་གཞོག་སྟེ་དགེ་འདུན་ 
ོ ཞནམས་ལར་ལ་བསྔ་བར་བརྡ་ 

གཏང་བྱེད་ཀྱི་གཟི་རྡུང་བྱེད་ 
ཀྱི་ཤིང་། ་ | 

` གན་ཌྷི་ _ མཆོ་ནད་གསོ་བའི་སྨན་ཞིག། 
བན་བུབ་ གན་ཧྱལ་བདེ་འགྲ། 
གན་མཛོད་ མདུན་གྱི་བང་མཛོད། 

བ།ན 'མཛོད་གྲྭ་ པང '་མཇོད་ ཀི་ར་བ། 

གན་གཡག་ གཏཁྲིཐེའུ། དཆིའི་ཐིའ་སྟེ་ 
གཌ ཊི་རྡུང་བྱེད་ཀྱི ཤིང་གི་ 
དབྱ་གུ། 

བབ་ སྦས་པའི་མེང་། ཨིབ། 

གབ།ཁུང་ སླབ་ཁུང་སྟེ་པྲས་མའི་རྱབ་ཀྱི་ 

སྱིད་ཁུང་དང་། གབ་མའི་ 

མྭ་ཁུང་ལའང།འཇུག། 

-གབ་གབ་ ཀླེ་བཞམ། ཕུགས་པ། 

༢33? གབ་རྩེ་དགྲམ 

པབ་གང་ ཐ་རྟད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་སྟེ། བརྫད 
པའི་གབ་གྱང་ནི་བཛྫད་པའི་ 

བྲ་ཕྱད་དྲ་གསུངས་པའི་ཕྱིང། 

གབ་ཆེག། 
ཞགག་སྲིད་རྒྱབ་པའི་སླ་སྟེ་ལྟ་ 
མ་འཇང་བའི་སྐབས་སུ་ཕོ་རུང་ 

ཐྲན་པའི་ཟླ། 
འཁེབ་པ་ངང་། འགེགས་པ་ 

དང་། སྦས་པ་དང་། ཡིབ་ 
པ་དང་། གཡགས་པ་སྟེ། མི་མངོན་པར་བྱ་བའི 

དན་ རྒྱལ་དའི་འབྱང་གནས་འདི་ཡོན ཏན་ཇམས 
ཅད་གབ་ནས་མི་སྟེན་པར་གདའ་ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། 

གབ་རྒ་ 

གཟ་སྨྲ་ 

གམ་ 

གབ་པ་ཆེལ་པ། སྦེད་འགེབས་འཆོལ་བ། 
སྦས་པ་ཕྱིར་བཏན་པ། གབ་སུང་ 

གབ་ཅུཊ གབ་ཅི་ | ཕྱིང་གབ་ཅེ་ལ་ 

གནམ་ས་བར་གསུམ་གྱི་གབ་ 

རེ་ཕགས་ཀྱི་ཐ་སྨད་མང་དུ་ཨོད་ཅིང་བར་སྟང ཡ' 

_ གནས་དའེ་གཟའ་སྐར་གྱི་ཅིས། ས་ལ་གནས་པའི་ 

ས་བདག་གི ཙིས་ཕེགས་དང་། ཡང་། རྐུ་གསུང་ 
ཐུགས་ཀྱི་གབ་ཅིས་ཕྲོགས་ལའང་། 

གབ་རེ་ གབ་ཆོའམ། ཟ་མ་ཏོག་གམ་ 
` གུ་དང་། རྒམ། མདོ་སྔད 

པ་ལས། གབ་ཆེ་གང་དུ་སྩལ་བ་དེ་ནི་ཕྱག་བཀྱིན།། 

ཞེཔ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། ྦ 

གབ་རྩེ་དྭགམ། ནག་ཅིས་ཀྱི་དེའ་དྲའམ་པ་ཏྟེ། 



བ་ཚན 3༠༢ 

༦༨ ཇིའི ༤ 

ཡཾ སྐར་དྲུག་ཅུའི་ཤིང་བྱི་ཤིང་གླང་ཕེགས་རྒྱས་ 

_ རྒྱས་པར་བཔྡ་བཤྱི་བའམ། འབྲེལ་པ་ལྟ་བྲ། 

ཕྱིར་མི་མཛན་པའི་ཚད་པ། གབ་ཆད་ 
གབ་ཆིག་ སལ པ། པདེལྙིད་། མནཱ། 

2 ༤ 
བ་ སྲག བྲས་ལག་གས བད་ 

ཆིག། གསང་ཆེག་དང་། མི་མངན་པའི་ཆེག། 

ྦ གཱབ་ཆེ་ག་ གི་ རྒྐུན་ རྩན་ངག་ ལེའུ་གསུམ་པའི་ 

རྐབས་སུ་གསུངས ་པའི་ ཚེད་ 

མོའི་འདུན་སང་བཞུད་གད་ལ་ཕེགས་པའེ་ཆེད་ 
དུ་ཉེ་བང་མབ བའི་གབ་ཆེག་གི་རྒྱན་བཅྲ་དྲྭག་ནི། 

༡ ཀུན ཏཱུ་ཆོགས་པའི་གབ་ཆེག།  སླ་བྱེད་ཀྱི་ 
གབ་ཆག། ༣ རིམ་པ་དང་བྲལ་བཞི'གབ་ཆོག། 

༤ རབ་བཅམ་བྱི་གབ་ཆེག། "¥" ཐུན་གཟུགཔ 

ཀྱི་གབ་ཆིག། ༅ རུབ་མོའི་གབ་ཆེག།  གྲངས་ 

ཀྱེགཟ་ཆེག། “ 

གབ་ཆེག། ༡༡ མཐུན་པའི་གབ་ཆེག། ༡༢ རྨེངས་ 
པནི་གབ་ཚག། ༩༣ ཨངརས་ཕྲཾགས་ཀྱི་གབ་ཆེག། 
༡༤ གཅིག་བཟླིབས་ཀྱི་གབ་ཆེག། ༡)“ གཉིཔ་ 

ཀ་བསླིབས་པའི་གབ་ཆེག། ༡༅ ཡོངས་འདྲེརམ་ 

ཀྱི་གབ་ཆེག་རྟེ། བརྲ་དྲག་ལ་ཟེར། 

གབ་ཡིག་ གབ་ཆིག་གམ། དན་གསལ་ 
བར་མ་དྲཀིལ་བའི་བད་ཚོག། 
ཡང་གབ་མིང་ཡའང་།། 

རབ་བཏགས་ཀྱེ་གབ་ཆེག། 

ཁ མིང་དྲྭ་འདུས་པའི་གབ་ཆེག། ༩༩ ཕླིབ་པའི་ 

གབ་ཆེ་ 

གབ་ལ་༔ལ་ 

གབ་ས་ 

གམ་ 

འདབས་དང་། ཉེ་འཁོར་དང་། 

གམ་འཇཾན 

གབ་ཅེ་དང་དེན་འདྲ། 
རྐངས་པ་དང་། གབ་པ་དང་། 

སྦ་བ་དང་། གཉུལ་བ་དང་། 
ཡིབ་སྟེ”་ཉལ་བ། 

ནར་མགས་སྤས་པ་དང་། 

དྲག་ཚན་བྱེད་ཕྱིར་བཙན་སར་ 
ཡིབ་པ། 

ཨཔཱལི། ནིཀཊ། གན་དང་། 
གམ་ཨོ་དང་། གླ་དང་། ཉེ་ 

ཉི་བ་དང་། 
དྲུང་དང་། མདུན་དང་། གྭཌ་དང་། ལོགས་ 
ལ་འཇུག་གོ། 

གུམ་གུམ་ 
གམ་དུ་ 

བམ་ནས་ 

གམ་པོ་ 

གམ་སྤངས་ 

གམ་བུ་ར་ 

གམ་འབྲུ་ ག་ 

གམ་འཇིན་ 

ཀྲངས་གནས་ཤིག། 
གན་དུ། འགྲམ་དྲུ། དྲང་དྲ། 

མདུན་གནམ་ཇམ འཁྲིཔནས 
ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ཉི་འཁར། 

ལྕམ་གྱི་བང་ལ་གནས་པའི་ 

དྲལ་སྤང་སྟེ། ཐྲག་འག་ཏུ" 
ཡོད་པའི་སྤང་ལེབ་ཡ་ཟེར། 
ཛསཱིར། ཚ་ལུ་མ་དང་འདྲ་ 

བའི་སྐྱར་འབྲས་ཤིག། 
ཁྱིམ་མཆེམ་དང་འདྲ། 

གན་འཇིན་གྱི་བརྡ་རྙིང་སྟེ། 

གན་རྱ་དང་འཇིན། ཧུས 



གམ་ཡོ 

འཇིན་བྱེད་པ་འདེད་རྱྱང་གྱིས་བཀོད་པ་ག་དདརྡ་ 
ཕྲད་ངེས་དགས་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 
གམ་ཡ། ཉེ་འཁར། ཉེ་བང་ཡད་པ་ 

མཐའ་དང་། གམ་གཡོག། 

བྷརཏ། དཌཆྫབ། ནཊ། ནཱཾཏྱ། 

ག་པ། ག་ར།ག་ལ། གང་དྲ། 

གང་ལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལུས་ཀྱི་གར་གླུ་གར་ 
ཚེད་མ་བྱེད་པ། གར་བས་བརྙརང་བ། གར་བྱེད་པ། 

2 

པར་ 

གར་ཆས། གྱང་ལ་དྲག་ོམ། གར་མ་ཅ་ཐ་ 
ལྟ་བུ་དང་། སྐ་བ་རྟེ། ཐུག་པ་ལའང་། 
གར་མཁན་ ཀཱཤིན། ནཏཀཿ ཐཾ མཁན་ 

དང་། གར་འཁྲབ་མཁན་དང་། 
མ་བྱའི་མིང་། 

གར་མཁན་ཆེ། དབང་ཕྱག་གི་མིང་། 
གར་མཁན་མ། ནཏཏྭི། ཆོན་སྨན ཕྔང་རེས་ 

དང་། རལ་ཆེད་མ་དང་། 

གང་མནང་ཟེར་བ་མགས་འག་དུ་གསལ། 
བར་གྲི་ཧན། ཆོན་བྲ་བའི་མིང་། 

གར་ཧྱི་ཉམས་བརྒྱད་ རྙེག་པ་དང་། དཔའ་ 
བ་དང་། རྲུག་པ་དང་། རྩིང 

རྗེ་དང་། མྨད་བྱང་དང་། དགད་པ་དང་། མི་ 
ཕྲུག་པ་དང་། དྲག་ཤུལ་རྣམས་པཾ།། 

བར་གི་ལྟད་མཾ་ ནཊརངྒ། ནཊརག། གར་བྱེད་ 
པའི་ལྟད་མཾ། 

གརྭ་ཧི་དབང་པ་ ཐུབ་ཆེན། ཉལ་འབྱར་ 

༢༠: གར་རྡེབ 

པ་ཆེན་པ། 

བརྡ་གྱིགཅུཐོ་ གླུ་གར་གྱི་མཁན་པའམ་ 
གཙོ་བོ། ྦ 

གར་འགྲེ་འདིར་འགྲེ་ གནམ་མ་ངེས་པར་ 
ཕང་ཚུང་འགྲཾ་བ། 

གར་འགྲྭ་བ་ཡིན་ གང་དྲ་འགྲོབ་ཡིན་ཉེས་ 
དྲིས་པའ།། 

གྲང་མུམ་ ཡང་༡ཝ་བ། ད་ཡ 
གང་ཧབ་པ། 

གར་ཅིག་ གང་ཐུུག་དང་། འདའ་ཅིག། 
གར་ཆང་ ཆང་བྐས་བཞེུཾག་གི་མིང་། 
བར་འཆམ་ འཁུབ་འཆམ་དང་། ཕུང་ 

པའི་ཅ་འཆམ། 

གར་འཆཔས་ ཙཚོད། འབག་བྱོན་ནས། 

འཆམ་དང་གར་ཙེ་དའི་དན། 
གང་ཆེན་ ཚཞས་བདག་ཤི་ཆིང་། 
བར་རསབས་ གརམ་པ་ བརྒྱར'ཏ རྟངས། 

གར་ངལ་ ག་ང་སཕང་བཞམ་ཕྱིན་པ། 

གར་ཐེད་ཐོད་ གང་གཏད་པའི དན། 
གར་གདང་བཅན་ སྲོང་བཙན་རྒམ་པའི་གཅོ 

བླན་གྲས་ཀྱི་བླན་པོམགར་ 
བ་སྟང་བཙན། 
པ་ཉིེང་ཁང་གསུམ་ཆུས་འཁྱེར་ 

བཞི་གནས་ཏེ། ཆུས་ཁྱེར་ 
གར་རྡེབ་ཕེགཔ་ལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

གར་རྡབ་ 
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བླད ནཐ 

གར་ནག། རསྨན་ཉཞིག་གེ་མིང་། 

སར་བ ཅཱ་ཊྲཀ། གར་ཞླབ་བྱ་བབ། 
གར་པ ཇ་ཆང་འ་མ་བགས་གང་པ། 

གར་པེ་མིན་པ་ ཇ་ཆང་པཌ་གར་པེ་མིན་པ། 

གར་བ་ བསྐ་བ། གར་ཆང་། གར་ 
པའི་དེན་དང་ཡང་ལགས་མུ་ 

གར་བ། 

སྐར་ཐབ་ ལེ་ཡམདའ་དང་མདྟནཿཏང། 
ཚུགས་ཞག་པེགས་གར་པབ་ཏདུ་ 

ཞེས་པ་གང་བབ་དང་དེན་འྲད། 
གར་བུ (ཨཿ ལྕགས་ཀྱི་མིང་གི་རྟམ་ 

གྲངས། ཁོང་སྟང་མེད་པ། 

ལྕགས་ཀྱི་གོང་བྲ་ལྟ་བུ་དང་སྣེད་ཆས་ཤིག་གི་མིང་ 
ལའང་། ྦ 

བྐས་བ་དང། གར་བ། རྨ་བ་ གར་བོ་ 
ྦ མིན་པ་དང་། ཕྱིཌ་མ་ལའང་། 

གར་བོར་ཀབྱས་ ཇ་སགས་གང་པ་བཟོ་བ། 
བར་བྱ གར་བྱ་བ་དང་མ་བྱ་ལདའང་ 

འཇུག། 

གར་བྱེད ནཊཿ གར་བྱེད་པ་དང་དབང་ 
ཕྱག་གི་མིང་འའང་འཇུག། 

གར་བ གརང་རེད་དང་། བྲཾ་གར་ 
དང་། པྲེ་འཆམང་དང་།། རེ ག་ 

གར་མ་ གངཿ་བཱཁྷན་མ། 

༣༠༤ གར་ལེག་པ 

གྲར་ཐུག་ །གར་ཅེད་བེད་བཞི་ཕག་གྲ་ 
སྟེ། གར་ཕྲུག་པ། 

པའ བཅན་འཕགས་པ་ པད་ཀྱི་ཡུལ་ཉིག་ 

དང་རྩ་ཉིག་གི་མཚན། 

གར་རྩེད་ དྲ་གར། བྲཾ་འཆམས། བྲོ་ 
_ཙེད། ཟླས་གར་འཁྲབ་པ། 

གར་ན་ ཕ་ཐལ་ཉེས་པའི་ཡལ་ཉིག་ཏེ། 
གར་ཞྭེ་མཁའ་འགྲོའི་བླིང་ 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

གར་གཞམ་ གངལ་ཀྱེ གནས། 

བར་བདལ་ གྲངས་གནས་ང་དྲག་པ། 
གར་བླཟྣས་པ་ གང་བརྗེད་གསེས་བྱས་པ། 

བླར་དང་ཡག་པ་ཉ་ལྟར་བསྐོང' 
ཏེ་ འབྲ་བ་ ཞེཕ་པ་ ལ། འདུལ་ ཌིཀ་ཆེན་མེ ་ལས། 

བླརླ་ཡ་གཅིག་ཡ་གཙུགས་ཏེ་ལུས་བྐར་བ་དང་། 

ལཡག་པ་ཕྱང ་ཏེ་ལུས་བསྐེར་བ་དང 1 རི་འ ར་པྱིི 

གན་དྲ་བདལ་ནས་བསྐང བསྟེ་དེ་ལྟར་མི བྱའ། 
ཉེས་གསུངས་མ།། 

གར་ཡང་ 
གར་ལག་ 

གང་དྲའང་ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། 
བོད་ཉི་བྱང་ཤར་བྱི་རི་རྦད་ 
ལ་གནས་པའི་ཡུལ་ཉིག་བྟེ། 

ཕལ་ཆེར་གམིང་ངིའེ་རྫན་དུས་ཀྱི་ཁ ཆེའི་མི་རིཌ་ 
ཤིག་ལ་འཇུག་སྩམ། བོད་སྐད་དྲ་གར་ལོག་ཨིན་ 
ཞེས་ཡེཤིའི་གུར་ཁང་དུ་བཤད་ཨོད་ཅེས་སྣང། 
གར་ལག་པ་ ཀླ་ཀླ འི་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ 

ྕ༄ 

༅: 



^>* 

གར་ཤ 

བྟེ་གང་ཕཾག་རྒྱལ་པཾ་ལྟ་བྲུ། 

གན་ཤ་ མྲ 'བང་གི་བངར་མཚམས་ན་ 

ཡད་པའི་ཙྭ་ཧུས་ལ་འཇུག། 

གརྨ་མ་ བྐས་བ་དང་སླ་པོ། 

པྤྔལ་ མད་དང་། བྲཛམས་དང་། 

_ ནད་ཆེ་བ་དང་། ནན་ཏན་ 

དང་། ཨང་ན་ངི་དཱཌ་འཇིན་ 
བྱེད་ཀྱི་རླྱའམ། རྙིའམ། རྙོང་། ཨང་། གང་ལ་ 

ཟེར་བ་ཡའང་།། 

གལ་གེས་ ཤན: ནན་གྱི་ས། རྒྱལ་གྱིས 

འབད་ཏྱིས་ཊེས་པ་ལྟ།བྲ། 

གཡ་གིས་བཅིར་ ནན་ཏན་བཅིར་བཞམ་རི་ང་ 

འཇུག་པའི་དན། 

_ གལ་འགག། གལ་འགག་ཆེ་བ། གནད་ 

འགག་ཆེ་བཞི་དན། 

གཡལ་ཆུང་ ཉཱང་ཆུང་ངམ་ད་ན་གནད་ཆེན 
ྦ ¬ གེ་མ། 

གཡལུ་ཆེ་བ་ ཁག་ཆེ བ། དན་ཆེན་པོ། 
_ གནད་ཆེ་བ། གཅོ་ཆེ་བ། རྩ 

ཆེ་བ། ཆེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་གཉེ་ས་ལས་ཕྱི
་མ་གཡ་ 

ཆེ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། ྒ 

ཅ5ྱ། ཡིད། མཅེཏ། དམིཌ་ 

ཀྱིས་བཀར་བཞི་'དེན་ཏེ། གཡ 

ཕྲིད་དང་། ནམ་ཉེ་ག། གལ་ཏེ་བདེ་བ་ཀྲན་འདད་ 

ཾ། །འདཾད་པ་ཐམས་ཅད་ཨ
ོངས་སུ་སྤོངས། དི 

གལ་མ 

ཞཱེཔ་དང་། གལ་ཏེ་རྟག་ཏུ་མཛའ་འདད་ན། 
། 

ཕཾ་ཉ་ནར་གྱི་ཁེ་སྤོགས་དང་། །ཉིད་ཆེས་ཆུང་མ 

ལ་ལྟ་བ། །ཉིས་པ་གསུམ་པཾ་སྤང་བང་བྱ། ཞེས 

གསུངས་པ་ལྟ་བྲ། པ 

གལ་མད་ གཡ་འགག། གནད་འགག། 

གནད་ཀྱི་དེ་ན་དག་བརྫས་པའི་ 

དན། 
བལ་པོ་ གལ་པོ་ཆེའི་བཟའ་ད

པན། ྦ 

གལ་པེ་ཆེ། དན་ཆེན་པ་ 

གཡ་པོར་ རྙི་འཛུག་པ་དང་། ཇི་ཡིས་ 

དང་། ཅིས་དང་། ཇི་རྩེད 

ཀྱེས་ཞེས་པ ལའང་འཇུག། 

གལ་བ་ ཙན་གན་ན་བེད་པ་དང་། 
ཨལ་ག་ལའང་བརྡ་རིང་ཡས་ 

བཤད་ད། །ཞྷེམ་གསུངས་པ་དང་། རྫང་པོ་ 

ལས་ཆུང་ཉིང་ཅ།'བ་གཅིག་ལས་མང་པེ་གྱེས་ཏེ་རིམ 

བཅཞེན་ཕྲ་བར་སྤངས་ནས་རསྐྱེས་ངའ ཞྟེས་གསུངཔོ།། 

བལ་བར་བྱེད་པ། ཡས་ཡ་ངལ་ཙོལ་ཐེད་ 

ཞྭས་པ་སྟེ། ཡམ་ལ་བརེོན་ 

པ་དཏོང་པ། 

གལ་མ་ ྒ ཀ'རའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་གི་མིང་
 

སྟི། ཤེལ་ཕྲེང་དྭ། རང་ 

འབྲེལ་༨མ། བུ་ངམ་དང་བརྐོལ་ལུགས
་འདྲ་བའི 

ལི་ཁ་ར་དཀང་པ་བསོལ་ཉིང་གྲདས་པ་ཡས་ཀ་
 

རའི་བྱེ་བྲག་རྟམ་པ་གསུམ་སྟེ། 
ཉེས་གསུངར་ངའི་ 



གལ་གཟུགས་པ 

རིམ་པནི། དང་ལྦ་སཕྩིགས་ཕར་བཅད་པའི་རྗེར་ 

ལ། ཁནེ་སླིས་མ་དང་འདྲེས་པ་ལ། ཤ་ཁ་རའམ 
ཧྭཤཀས་སམ། གལ་མ་ཟེར། ཞེས་གསུངམཔོ།། 

གལ་གཟུགས་པ་ བད་རྙིང་རྟེ་ཧྱྱ་དང རྷི་ 
གཙུགས་པ། 

བེདེ་ཏ། བསུན་འབྱིན་པ། 
ཨིད་ལོག་པཞམ་ཕྱོས་པ། 

མཁས་ལེན་ཏེ་གཅེགས་བཟུང་ཨང་ཟེར། 

གལ་ར་ རབ་ཏྱི་ཉག་མ་མཁ་མེད་ 
ཿཱ པའམ་ཨང་ན་ཕན་མེད་ཀྱི་ 

_དངས་པ་ལ་བ། 
གལ་ལ་ཐུག་ན' དེན་ལ་གཞུག་པའམ་བཏུགས་ 

བལྟེ། དགེབ་གནད་ཞེ་བྲཆ་ 
ཐུག་པའི་དོན། དཔེར་ན། གལ་ལ་བུག་ཆོ་སྤྲང 
ཕྲུག་ཡེན་ཀྱང་མཁ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

གལཡཟུ་ངོ་ 

གལ་སྲེད་ དམེགསུ་བཀར་བའི་ དུས་ཏེ། 
ཇི་སྲིད་དང་དེ་ྲིད། 

གས་ ཀྭང་ཡག་དང་དཀར་ཡེལ་ལྟ་ 
བུ་ཕེང་ཀ་གཔ་པ། འགས་པ། 

གས་པ་ ཤིང་པགས་དུམ་བུར་གས་པ་ 
_ ཏྟེ། མག་བཀས་པ་ལྟ་བུན། 

གྲས་འཕུལ་ རྫན་འཇུག་ཝཞི་ནང་ནས། ག 
ཤིཔ་འཕུལ་བའི་ཡེ་གེ་བཅིག 

སྟེ། དཔེར་ན། གཅལ་གཉའ་གཏའ་གདའ་གནའ་ 

! ༢6ན༤ གཟས གཉྱནང་རྤསཿ གཟན་ཧེ་ཕ་ 

གི་ཝང 
པ་ལྟ བུན།། 

པི རྣམ་དེ་རུག་པ འབྲེལ་མྨ་སྟེ། 
་. ད་པ་ཕ་ཀྱི་ག་ང་གི །ཞཱེས་ 

གསུངས་པ། དཔེར་ན། པདག་ག་ཁ་དང་ངག་ 

གི་ཧཱས། ཞེས་དང་། དེ་དག་གི། གང་གི། མཆོག་ 
གི གསུང་གེ། ཉེས་བེགས་ལྟ་བྲུ། ད 

གིཿ དབྱངས། 
གི་གྭ་ དབྱང པ་ཡིག་ དང་པ དྭ མཆོན་ 

་ྲ བྱེད་ཀྱི་ཨན་ཡག་ལྟ་བྲ་རྟེ། གྲུ 
གྲུ་ཡང་ཟེར། གྲུག་པའི་དབྱིབས་ཅན་དུ་གསུངསཾ།། 

གི་གུ་ཤ འཇེམ་པ་ཅན། 
གི་གུ་ཤེལ་ གི་གུ་ཤ། ཤེལ་ལམ། དཀར་ 

ཡལ་ཀྱི་རྫས་ལྟ་བུ་ཟངས་ལྕཌ 

ལྭ་བུག་པའི་ཅིའི་ཨོ་བྱད་དེ་བུ་གུ་ཤའི་སྡེང་མ་ 

གི་ལྫི་ིག། གོ་ཅེ་བིག།  ཧྱ་ཕོག་ནང་བྲཾན 
པའི་ ཤཱ་པགས་མཉེས་མ། 

གི་ཏེ་ ཀླ'ཉི་ག། 
གི་ཝང་ གརཙྭ།། ངཙྭཾ། རྭཙཀྭ། 

གི་ཧང་རྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ལས། 
གི་ཝང་རིམས་དུག་མཆིན་ནད་སྣོད་ཚད་ཕེལ། ། 
ཞེས་པར། མིང| གོ་རཾ་ཙ་ན། ཕིང་ཀ་ལ། གླུང 

ཆེན་མྲེས་པ། གླང་ཆེན་ཅི། དུད་འགྲོའི་མེ། 
པ་གས་ཉེས་ཟེར། ང་བོ་ནི། གླང་པཾ་ཆེའི་'མཆིན 

མའིས་ལས་འབྱང་བ་སྟེ། འདི་ལ་མཆོག་དམན་ ་ 



གཉས་ཡོད་པའི་མཆག་ནེ །གླང་ཆན་ཤི་བཞི་མཆིན་ 
མཁྲེས་ལས་བླངས་པ་དམང་སེར། སླུག་ལ་སྣམ་ 

མདངས་ཆགས་པ། མྲེཌ་བ་བཅག་འཕྲང་དམང་ 

ཕེརང་རིམ་པ་དད་པ། ཕྱི་ལ་ལྷགས་ཚི་ཆགས་པ་ 

་དྲི་ར བཟང་ལ་མཁྲེས་ར་ཅུང་ ཟད་ཡད་པ། སྨན་ 

_ གཉུན་དང་མྱར་ཆེ་ཉུང་ངྱས་ཀྱང་ཡུན་དྲ་འདྲལ་ 

ཁ་དག་སེར་པར་བརྒྱང་བ། ཇི་ལྟར་འདུལ་བཞེན་ 
བུ ཇེ ཆེར་པེང་བ། ཟཾས་ཆོ་པེ་མི་སེག་པ་དེ་ནི

་སྨད་ 

པས་བཟང་ང་། །ཅུང་ཟད་དེ་ལས་དམན་པ་ནི་ 
རྫ་མ ལས་ཕེང་ལ་འབལ་བའ། །ཡར་གླང་པེ ཆེང་ 

ཆང་ཀར་མ་མར་དྲ་བྱུད་པས་མཆེན་མཁྲེས་ཧྱས་ 

ནས། ཁ རླངས་དང་ཁ་ཆུ་དྲི་ཆྐྱ་ཕོགས་ལ་གི་ཕྲང་ 

གི་གྱྱུན་འབབ་པས་ཞྭུག་རེའི'ཁ་རླངས་ཡང་པ་རྟེང་ 
དྲུ་ཕུ༢ པོ ་ཆགཔ་འདུག་པར་བཤད་པས་དེ་ལ་མ་ 

མ་འྲདེས་པ ར་མ་དང་འྲད་བཞི་ནུས་པ་ཡད་ལ། 
རྗེ་པཆངི་གས། མྱས་བྱེད་ཀྱིས་དྲད་མགྲེན་པ་ནས་ 

ཟག་པའི། གི་ཕང་དྲི་བཟང་བྲང་བའི་གཏེར་ 
འཇིན་པ། །ཞཱེས་གསུངས་པས། དྲི་ར་མཆོག་དུ་ 

བཟང་ལ་མེང་ཤས་ཆེ་བའོ། །དེ་ལས་འདྲེས་པ་ 

དང་། བསེས་པ་གཞན་བཟ མ་རིལ་ཐར་དྲིལ་ནས 
ཕྱི་ནང་མང་པོ་དཀན་བྲ་བྱས་པ་སྟེ། སླད་ཅན་ 

རྣམས་ནི མིག་དང་ཁས་བརྟགས་པས་ཤེས་པར་ 

འགྱར་རཾ། །གཞན་མི་དང་སེམས་ཅན་ཡ་ཡད་ 
པནི་མེ་ལས་བྱང་བ་བཟང་། མེམས་ཅན་རྲ་ཕྲན་ 

དང་ངི་དྭགས་ ལས་བྱང་བ་འབྲིང'| རྲ་ཟླུན་དང་ 

གིང་ཕ 

ང་ལུག་གཅན་གཟན་ཡཔ་བྱང་བ་དམན་ནོ། | 
སེམས་ཅན་མཚན་མོ་འཁུན་ཟླ་འབྱིན་པ་དང་། ཁྱད་ 
པང་བ་གླང་མཛོ་ཏལ་པྲེཌ་མེག་དམར་སྲེང་མཚན་ 

མོ་འཁུན་པ་ཡས་ཡོང་གསུངས་པ་བཅིན་ངེས་པར 
འབྱང་བ་མཐྲང་ང་། །ྱེས་ཤེལ་ཕྲེང་དུ་གསུངས།། 

གི་ཝ་ གི་ཝྲང་ཇརྟེ། ག་རཙན། ཏུ་ཙཀ།| 

གྲིཾལ་མདོག སེང་ 
གྱིའ་པ་མདོག་ དམར་པེར། 
པི་ར། རྨ་བ། 
གེར་པཱར་ རི་སྩིང་ཞེཝ་ཏེ། ལྕགར 

ཀྱི་མེང།, 

པི་རྭ་ ཆོག་སྟེ། མེས་ཆིག་པ་ལྟ་བྲ། 
གི་རེ་ ˆ ྒ 

བི་རིཿ དབྱངས། 

གི་རེ་ཀཱཿ རེ་ཤི། 
གི་ལང་ གྱི་མིང་རྟེ རྟ་མཆོག། 

གི་ལིན་ ཕསྤལ་པ་ཉྟ་བའི་སེམས་ཅན་ཉིག། 
གི་ཤང་རྒུ། བོད་ཀྱིམི་རིགས་ཤིག། 
གྲིཏ་ གླུ ཨེན་པ། 
ཧིལ སླེཧྲེས། 

ཧིཏྷཧི་ ༡ཏྭ་ས་བཱཏྷཀ། 
བྱིཧུཿ ¿> 72 མཏ། 

གིང་ ཟུར་ཆགས་སྟེ་སྭའ་ཕཾ'་3་བ། 

གིང་ཐོ་ ཕོ་ཉ་པའམ། གཡོག་པཾ། 



གི་བ 

གིང་བ་ ཕཾ'་ཉ་དང་། བང་ཆེན་དང་། 
༩ _ བྲན་འཁོར་དང་། བླན་པོ་ 

དང་། ལས་བྱེད་པ་ཕེགས་ལ་འཇུག་ག། ། 

གིང་མ་ ཕོ་'ཉ་མོའམ གཡོག་མོ། 

གིན་ སྤང་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་ཨ གྱལ་རི' 
དང་ཡང་ད་ལྟ་གསལ་བྱེད་ 

ཀྱི་ཆིག་སྟེ། འགྲཾ་གིན་ཨཾད་རྟ་བྲ། 
གིམ་ གྱིམ་གྱེ་ཟུར་ཆག སྟེ་རལ་མའི་ 

གྲས་ཤཾག། 
གིར་མོ་ གར་མོའམ། སྒོང་མོ། 

གིས་ མ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སླ་སྟེ། 
ཕུམ་རྟཌ་ཅ'བ'ལམ། དེ་ཉིད་ 

ལ་ནི་བཅུ་པ་ཕྱར། །བྱེད་པ་པཾ་ང་ཤེས་པར་བྱ།། 

ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཀྱིྱི་གི་ཞི་ཨིའི་ཕྲད་ཉ་ཕ་ལ་རྗེས་ 
འཇུག་བྲཅ་པ་མ་མྦར་བས་ཀྱིས་གྱིས་གིས་ཕོགས་ 
བབུང་བ་དེ་དག་བེད་པ་པའི་བ་བ་གསལ་བྱེད་ཀྱི 
སྟན་པའི་་ཕྲད་དྲ་ཤེས་པར་བ་དགེས་ཏེ། དཔེར་ན། 
འཕགས་པ་རྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱག་གིས་ 
གསུངས་པོ།། ཁྱེས་པ་ལྟ་བུའ།། 
༢ རིེནོི་ཚིག་ཉེ། བ་ཅིན 

གུ་ཟེར་བ་ལྟ་ཐ་དང་། ཆུང་ 

བའི་དན་ལའང་འཇུག་པས། ཁྱི་གུ་དང་། ལུག 

གྲུ་དང་། ཕྲུ་གུ་དང་། ཡང་། གནས་ར་གྲུ་དེག། 
ཕུང་བ་གུ་དག [ལམ་གུ་དེག །ཕེམས་གུ་དེག་ 
པ་ཟེར་བྭ་ལྲ་བ་ཡཞང་།། 

ཡུབ 

གུ་ཁུལ་ སློས སྨན་གུ་གྲུལ། 
གུ་ག་ལུ་ བུ་གུལ། 

གུ་གུ་ཤ་ ཤེལསགས་ཀྱི་དཀར་ཚི བྱག 
པའི་ཡཾ་ཆས། 

གུ་གུལ་ ཀོ ཤིཀ། བླུགས། པརཿ 
མལུཁལ། ཧྲ པན། དཔབ 

བུམ་མཁན། འདྲེ་འཇེགས། ནལ་མ་འྲད་ཉམས་ 
` ཟེར་ཏེ། ཤེལ་འཕྲེང་ལས། གྲ་གུལ་ས་གདེན་ 

ཕྱོག་པ་གཉན་གཟེར་འཇེམས། །ཱེས་པ་ལ། ལཌ 

ཀྱེ་ཕྲོང་བར། གྲྭ་གྲུལ་བསེལ་ལ་ལྕིལ་བས་རང་ 

གི་རྭས་པས་མཆིན་ནད་གསར་རྙིང་སེལ། །ཞྱེབ་ 

_ པའི་མིང་། ཀཱནམྦྷན། ཐུམ་པ་ཅན། ཨུལུཁལ། 

ཀྭ་ར། གྲུར་གྲུར། གྲུ་ཁུ་ལ། བྷཡེཤ། གུགུལུ" 
ཨཔྡལརི། གུ་གུལ། འདྲེ་འཇིགས་ཐང་ཆ། 
བགེགས་སློད། འདྲེ་བདྲད་ཀླ་དུག །འདྲེ་གསད། 

གཟའ་གསོད། གཟའ་དུག། ཝྔྗེན་པའི་བཅུད། 
_ གསད་བྱེད་ཕྤྱང་ཞག། རྫས་ཀྱི་ཕྱག་རྡེར་ཟེར། 

འདེ་ཧ་གང་བལ་ཡུལ་ཁ་ཆེ་རྣམས་ཕུ་རྐེས་པའི་ཤིང 

གྲུ་གུལའམ་འདྲེ་འཇིགས་བྲང་ཆྲ་རྟེ། རིཌ་གཉི་ཕ'་ 
ཕེ། །བཟང་བ་ནི་ཡུལ་མངྦལ རི་ནམ་བྱང་བ་ཁ་ 

དག་ཕེར་ལ་དྭངས་པའམ། དཀར་པ་ལྟ་བྲ་ 
འབྱང་བ་དང་། གཉན་པ་ཕེམས་ཅན་མེ་ཕྷ་བྱ་ 

བས་གྲུ་གུལ་གྱི་ཐང་ཆྲ་ཟེས་པའི་བུན་དྲ་གྲགས་པ་ 

_ སྣ་ཐུང་ནག་ལ་ས་རྡེ་འབྱར་བ་བྱི་བའི་བྱན་མ་ཞེས 
དམན་པའོ། །གང་ཨང་ར་མེར་བསྲེགས་ཆེ་ར་མེད 

པེ ས་ས 2 1 21 84༥ མས་ས 
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ཞྫཇྱ་ལ་དྲི་ཉིམ་ལ་བཟང་བའ།། བསྲེགས་ང་ནག བའམ་ཡངས་ པཾ 'ཡིན་ པཾ ་ཕོགས། ཐུ 

རག་འདུུག་པ་དང་སླད་ཅན་དང་། མེང་འཇུ་ཡང་ པཱ་ཌ་ རྲོག་པ་དང་ ། ཕྲུ་སྣོད་ དང་། 

ྦ དྲི་མེ་ིམ་པ་བྲང་ཆུ་གཉུན་བསྲེས་པ་མེར་ཆི་འཇུ། ྦ བུ་རམ་ལའང་།། 

 ཆེག་སླ་ཞཆས་ཡར་ལ་རླག་དུག་བྲོ་བ། སེམས་ཅན་ གུ་ཌཿ བུ རམ། 
ྦ གྱི་ཆུ་མེང་ལས་བཟས་པས་ཁ་དེག་གསལ་ཡ་ བུ༩ཌཅཾ་ སྨན་སླེ་ཏྲིས་ཏེ'ུང་ུང་གི་ 

ྦ དྭངས་པ་མགས་འབྱང་བའམ་ངན་པ་ནི་བརྫས་ 
བརྡ། ྦ སྒ རཿ 

པས་གྲུ་གྲུལ་དངས་ལ་མི་གཏོགསཕཾ། ཞྟེས་ གུ་ནེ་རུ་ ཧྱ་གང་གྱི་རྣལ་འབྱང་མ་ཞིག” 

ྦ གསུངས་ས། ། ྦ གི་མིང་། འོ 

_ གཱུ་གྭལ་དཀར་པ་ ཕྤོས་དཀར། གུ་ར་ ཛབ་དང་། ཨོན་ཏན། 

_ གྲུ་གུལ་ཤིང་ ཤིང་བུ་གུལ། འདྲེ་འཇིཌ་ གུ་ཌཿ པད ་ ཿཱ 
ྦ ཉཤེ། ཙ་རནི་ཝ་ ཐུག་ཅོང་ 
ྫ བ་ག བྲཏཏི། འབྲི་ཤིང་ཞིག་དང། གྭཱ་ཅ་སཱགར་ ཡོན་ཏན་ཧྱ་མཆོ། 

ྦ གོ་གེ་པ། ཐྟཾད་མངའ་རིས་ གུ་ཏ་མི།ཏྱ། ཧ་གར་ཁྱི་ནང་པའི་ཕློབ་ 
སྐོར་གསུམ་ནང་ཚན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་གེ། དཔེན་ཡོན་ཏན་གཉིན་གྱི་ 

གུ་ཏན་ ཧོང་རྱལ་པནི་མིང་། ཛན་ མཚོན། ༩ ཌོ 
གི་ཕེ་ཁན་ཧྱི་བ་གན་པ་ཧོར་ ག་བཀརཿ བཤང་འདར། 
བགོ ཏན། ྦ གུ་མུ་ད་ པ་དགའ་འམ། མ་མོབ 'ཉེཕ་ 

རའ འན་པའི་བདྡ རིང་། ྦ ” པ་ཏྟེ། ` ཨུཏཱཱལ་དཀར་པཾའི 
བ་ད གཉེང་ངམ་རུབ། ྦ མིང་དུ། གསུང་པ། ྦ 

ཅི | བཤང་ལམ་སྟེ་འཾག་སྒེ་ གཱྩཾཿ ལྔང ཕུངས། 

གཱ་དག་ གི་ཧྒུལ་ས་གོལ་ གཟུང་གི་དདད་ གླུར་ཀཿ ཀློག་ཚལ་གཞུན། “ “ 

ྦ གནད་དམ་བཅའ་ཁྲིམས་པོའ གུ་ཟུལ་ མགོའི་ཧྱན་ཆ་ཉིག་ཏེ། རལ་ 

ྦ རངས་ཏེ ་ ཅ་བ རར ཟེ ཟུལ ་ མོ་རང་ ཞྭ རཡ་ 

གུ་དོག་པ་ དྲགོ་ལམ་པ་ཆ་དང་བློ་བྱ་ཆྲང་ གུ་ཡ་ ད ་ཡ་དང་དན་ཞྲད་བས་ བཾ 



གྱུ་ཡངས་པེ་ 
གཅིན་པའི་ཁར་ཨེངས་པའི་ཕྱིགར། 
གུ་ཡངས་པ་ དག་པེ་མ་ཡིན་པ། སྡད་ས་ 

གྲུ་ཨངས་པ་དང་། སེམས་ 
གུ་ཨངས་པ ཟེར་བ། ཀ་ཡངས། 

སུ་ཡད་ ཅ་ཅ་མེད་པ་དང་། ¡དལ་བ། 

ཐུ པཱ་རད། ཤིར་གྲྭ་ཡུ་དང་། 

དངལ་ཆུང་ཟེང། 

གུ་ཡོག་ བཐའི་ཧྱལ་པ་ཉིག། 
གཱ་རེ་རི། སྨན་སླེ་ཏེས། 

གཱ་རུ་ ཨ།རྲ་ངའི་མིང་དང་། ཉྩི་བ' 

དྲང་| བླ་མ་དྲང་| བླ་ 
དཔེནྟ་ཡའང་། 

ག་རུ བླ་མ་དང་། སྨབ་དཔེན། 
གྭཱ་རུ་ཀ། ད་པ 
གུ་རུ་ཀཱ་ར་ བཀྲར་རྟེ་དང་བླ་མང་བྱ་བ་ 

.དླད་1,བཙུན་པར་བྱ:བྲ་དང་། 

རྙིམ་གྲོ་བྱ་བ། 

བང་བའི་བང་ཕྱག་དང་། ཡང” 

:རྔགྲ་ལྭ་འི་བླ་མ་ཉིག་གི་མཚན 

„གྲནངྲ།ཞུག།, 

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད བྲ་ང་བདྨ་འབྲང་གནད། ,གུཿཇ་པདྨ་ ཕྲ། གུ་ར་པདྨ་ 

རྱལ་པེ། གྲུ་ར་ ོ ་རྗེ་བོ་ཨྭད། གུ་ར'ཉི་མ་འཾད་ 

མེར། གུ་ང་39 སྒེ ླ་ནཱ་སྙདྷེ་བླ'སྨོག།. བུ་ 

༢༨༩ ༥༨ 

ཆ་བ རྡ ག་མེད བརྐྱད་དེ།། 

གཱ་ཤྲི་བསྟན་འཇེན'ཆྟས་རྒྱལ 

ྡ མཁའ་ཝྲིང་། བྱ་ཁྱང་། 

ཁི་ར ལྗིད། 
གནང་ སླམ་མ། 
རའ ༡ 

གུད་ ལྱི་བ། 

གུ་མཏ་ ལྡད་བྱ། 

གུ་ལང་ མུ ་ཤུར། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད"* 

པའི་ དབང་ཕྱག་ཆེན་པོ། 

སྒང ཡེ ་ཆིག་ གི་མིང་། 

གསེར་ཉྭད་མེད་དང་། ཡང་ 
གསེང་སླད་ཡད་པའི་གས་ཟ་ 

འག་གམ་དར་གས་ཤིག་ལའང་འཇུག་སྟེ། གུ་ 
གླིང་། གུུ་གླིང་གི་ཆབ་གཾས་གཅིག་ཕུལ་6ེས་པ" 

་ 
ག་ལེ་ ག་ལེ། 

གཱ་ཤཱི་ ཨན ་ཏན་དཔལ། ༦ ༽ 
༤ -་ིིཾ ེོ་ 

ཨུ་ཤྭ བརྟན ཅན ཆས རྐྱལ ཅ་དའུས་ 
ཧ༨་ལ་ངགས་མང་དུྲ་ཡད་ 

པན་ནང་ནས་ཨོ་རེད་དམ་ཨཿ་ལོད་ཀྱེ་རྒྱལ་པེ་ 
རྣམཔ་ཀྱིས་སྐྱེ་བ།དྲ་མང་རྔའི་བསྟན་པ་གང་དྲྭ་གནས་ 
ཀྱང་འཇིན་ཉིང་གནད་བྱེད་ཕེལ་བར་སྨོན་ཁམ་ 
བཏབ་པ་ཡིན་ངེས་པས་དྲས་དེང་ཨང་ཨ་ཇད་ཆོ་ 
བཉིའི་ནང་གི་ཧོ་ཤད་ཀྱི་མི་དབང་ཧ་ནའི་སྲས་ ལྔའི་ 
གསུམ་པྲ་གཤིན་ཇེ་ཆ་ ད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ ཨི་ཐཞ་པ། མིང” 

དང སྭ་གཉོ་རལ་པཱེ་ཧུ་དང་། བདྲ་ཏྱི་བསྟན་འཇིན་ 
ཆེས་ཧྱམ་དང་། ཕྲོག་པས་གུའི་ ཤཱི 'ཧཱདཱ་ཧཱཁཤེ་ཀྲི" 



ཧན་ཉེས་འབོད་པ་དེས་གུང་ལོ་བཅྲ་གསུམ་སྟེང་ 

མག་དཀར་བླངས་ནས་ཉེར་ལྔནི་རྟེང་ཨཾཅ་ལོད་ 
དང་ཧལ་ཧདི་འཁགས་པ་འདུམ པར་མཛད་པ་དེ་ 
མང་ཝའི་རྟེང་དཔན་སྡེ་ཕྲིད་བསོད་ནམས་ཚོས་ 
འཕེ ལ་པགས་ཀྱིས་ཕྲིན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ཞས་ཕྱོཌ 

འདིའི་བརྟན་པ་སྐོང་དགས་པའི་དྭས་ལ་བངས་པར 

མཁྱེན་ཏེ་དམག་དཔྲང་ཆེན་པ་དང།་བཅས་མེ་གྲང་ 

ཧོར་ཟླ་དང་པཾར་མཆོ་ཁར་བྱེན་ཏེ་དམག་ཆིག་རསྟེང 

ཙམ་ཤྱིས་ཧལ་ཧ་ཆག་བུའི་'དམག་བཞེ་ྲི་ཙམ་ 
ཡད་པ་མུ་ལན་ཧོ་ཤ་ནས་ཉིན་གཅིག་ལ་ཉག་མེད་ 
དྲྭ་བཏང་རྟེ་ཞང་དཔན་ཡང་བཀྲམ། དེ་ནས བོད་ 
དྲ་བྱན་ཏེ་མར་ལམ་དགའ་ཝྡན་དྲ་ཉེར་བདྲན་ཉིག 

ཕེབས་པའེ་སྲད་དུས་ འེད དཀར་པས ཡགས 'ཀུན་ 
གངལ་པ་བྱང་བས་བསྟན་པ་འཇེན ་པའི་རྟེན་ འདྲེལ 

འགྲེགས། དེའེ་དྲགུན་ སླང་མཚེ་ཁང་བྱོན་ནས་ 
གྱས་ཁུ8ྱས ་བདེ་ ལ་བཀད་ ཅིང་ཡོས་ལར་ཁམས་ཏྱི་ 

བཾད་ེངི ་ཕལ་ཆེར་བླངས་ ཏེ 'ཕྱེང། ལཾ་བྲཿ གཅིག་ 

པའི་ཉེར་ ལྫ' ཟླ བེ ་རེའི་ དཔན་ ཡང་ངབཟུང་ནས་ 

བླིམམ་དང་དྲ་བྲཅག་སྟེ་སྲ་དགེ་དཀར་འབྲུག་སྟག་ 
ཡུང་པ་ཕེགས་ཀྱི་བླ་མ་ ཏླིམས་མུན་དྲ་ བཟུང་ ཡད་ 

པ་ཀྲན་བཏན་ཏེ ཤང སཾ ཌུཡ་རྒྱལ པ་ ཚུན་ཆད་ 

མངའ་འག་ཏཱ་བཅུག། སླང་བད་5བླས་བླད་དེ་ 
གཙང་དྲ་དཔྱང་ཆེན་པེ་ཅས་བོན་ནས་ཆ་རྟཞི་ 
ཧར་ ཟླ་ དྭང་ པཱ ཤུ ཚྫེས་བརྱད་ ལ་བསམ་ འཐུཐ་ཊ རྩ 

(དེང་གི་གཉིས ་ཅེ་ཛྔཾཿ ཏ་,) ཕེགས་ ཛོང་ཆེཉ་ཐཱ༔་ 

༨ གུག་། ཀྱིད 

གསུམ་བླངས་ཤིང་དབེ་ ཟླའི་ ཉི་ར།ལྔ་ ལ་གཙང་བཟུང་ 

ནས་གསཾད་བཅྩེད་ཀྱང་དེར་བཀྲ་ཤིཇ་ལྦན་པཞི་ 
འདབས་སུ་ཀརྨའི་དགོན་བཏབ་སྟེ 

ཧབ་ཏྭ་ལྕགས” 

རཾ འི་ནྫེ འུ་མཐན་པ་ང་ཅེབང་ཉརང་ཅིང་ངྲཀ་ཧིཇ། 
ཟིལ་ནེན་ཞེཔ་བཏགས་ཕོགས་གསན པཔ བཱུས་ ཏེ་ 

ཀ བུམ་ཧབ། ཞྟེཕ་ཇེབ་ར་ལོ་རྒྱས་ ཆ ཙམ་ རྟང 

ཨང་ངེ་ཉིག་འདི་ཙམ་མ། ་ ྦ 
གུ་ཤཱི་སེག་པོ་ བཱ་ཤྲི་བརྟན་འཇིན་ཆར་ཆུལ། 
ཕུ སཿ རྭདུདྨ་པ། 
གུ་སིམ་བུ་ ཁ་ཁུ་སིམ་བཐ། 
གྷུས་ བསུང་བཞམ་སྦས་པྲ། 
གི་ གཤིཉ་ཇྗེ།] 
གཱ་སུ་ སྨད་ གས་ཉིག་གི་ཆིང་། 
གུ་ཏ་ ཁང་བ། 

གམུཧཿ སྦེད་བྱེད། 

གུ་ཏ་གྷུཊ་ ཕབ་རྦས། 
གུ་ གཏུམས། ཕུག་དང་། ཕུག་ 

8 རྨནྟ་སཱ། 
གཏསྟྨམཛཿ བསང་བ་འདྲམ་པ། 
གུག་ རྒྱང་པོའམ། དུད་པར་ 

བྱས་པ། 

གུག་ཀྱེད་  ཐཱར་དྲ་གུག་པ་དང་། ཀྱེད་ 
ངཱ ༤= ༠ རཿ ་ 

ཞྭ, ཡུར ངངྷསྷཧ རྟ  ྷ་ 
བ༽ <_ < ངོ ་ .༨ ཆུ 

བཿ ཞྭ་ཏང་ཚྭནཾ་གྭ་གླ་དྲང་ཐཱབས་ཀྲང་ཐུག་ཅེས 
'དང་། འབྲེང་བུ་དང་ 'ཇངང་ཀེད་ཅེས་རམུམ་ 



གཤག 
རྩི༨་ལྗན'དབང་དུ་གསལ། 

གུག་གུག་ མག་ལུས་གུག་གྲུག་གསུམ་ 
ྒ གྱིས་ཕྱག།བྱས་པ་ཟེར་བ་ལྟ་ 

བུ། སྒང་སླྲང། 

གུག་གུལ་ ཐྭཀྒུལ། ཕྤོབ་སྨན་གུ་གུལ། 
བགོ ར་རི 

གུག་པ་ ཨཱནཏོ། སླུར་དུད། དད་ 

ྦ པའི་གུག་པ། དུད་པ་དང་། 
གཉེལ་བ་སྟེ། རྩེ 'མོ་ཐུར་དྭ་གཞུ ལ་བ། ཁྲ 

གུག་པོ་ སྒུང་པེའམ། དུད་པོ། 

གུག་སྲང་ གསེར་གྲུག་སྤང་སུམ་བརྒྱ་ཕུལ 

ནམ་ཉེས་པ་ལྟ་བྲའེ་ཆ་ཤས་ ེ 

ཅིག་ལ་ཟེར། ྲ 

བ་ གཅན་ཟན་གཟིག་དང་འྲདྲ་ 

བ་ཉིག་གི་མེང་དང་། དབུས' 
མམ་དིལ། ཉིན་གུང་དང་མཚན་གྲུང་ཟེར་ 

པ་ཉ་བ་དང་། ཡང་། གུང་ནི་མན་ཆུའ་ རྒྱལ་ 
པའལ་ཧང་ཧྱལ་པཾའི་ཟས་ཀྱི་གེ་གནས་ཤིག་ཡ་ 
འཇངག་པས་བོད་དྭའང་འགིའི་གོ་གནས་ཨབ་ ་ 
གཉིཔ་ཁག་ཡ་འདགས་དྲེལ་ཨོད། 
ཤ་ འ་དེ་ཀྲང་རྒྱལ་ཏེ་ བོད་རྫ་ 

རབས་ཀྱི་རྱལ་པཾ་ཞྱིག། 
གཱང་འབྲིགས་ པ་ ལས་དན་གྱི་འཆར་ གི ཅིང་ 

བབ ཆ་པཌ་ ཀྱི་རྩ' འབྲེལ་གང་ 

ཤག ཕན་ ་ཚུན་གོ 'བརྫུང་ཆ་མཉམ་ བཟོས་ པར 'ཟེར། 
2 ¿<> =» བརྒྱ. -“ ” 

གུང་བླསི་ཀས། དེན་བསླིགས་པ་དང་། དོན་ གི <` 

སཕྱར་བ་དང་། ཕལ་ཆེང་གྲེཌ་ 

པར་བྱས་པ་དང།། འལ་ཙམ་ཟྱང་བ་ལའང་།། 

གུང་ཆད་ ཉིན་ཤྲུང་དང་མཚན་བྲུང་ལྟ་ བུ 

བུར་འབབ་པའི་ཆང་པ། 

གུང་ཐང་ ཡུལ་ཉྭ་ཕ་དང་ཉེ་བའཞི་ཚར་ 

གུང་ཐང་དང་། ཡང་གཙང་ $. 

གུང་ཐང་རྟེ ཇེ་བོ་རྗེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་མི་ནཌ†' =~ 

ཆོ་ལ་ཅཱ་བའི་འྭབངས་ཡུལ་དང་། ཡང་མངད་ ་ 

རིཔ་གྲང་ཐང'་དང་། མདོ་སླད"མ་མདོ འི་གུང་ ྦ ད་ ཏ 

བྲང་ཕོགས་ལ་འཇུག།, དད ་ 

གུང་གཉིས་ ཉིན་གུང་དང་མཚན་བུང་། ༥ 
གུང་ཐང་འཇམ་ དབྱངས་ གུང་ཐང་བརྟནཿ ྦ 

> ྦ 

གང་ཐང་ ཙའི་ཀོ་ རན་ ཇྗེ་བཙུན་མིད་ལ་ རཔ་ 

པའི་ ནྲ ཡུལ་ ལ་ཟེར། 

གུང་བུན་ མཚན་མའེ་ཉམཔ་ ཤྒམ་ གྱིི 

གུང་ཐུན་རྟ་བྲུ། ཟཾ 

གུང་དྲ་བྱེད་པ་ དད དད་ དབྱང 

གྱ་གུང་མཁ་བྱད་པ། 

གུང་པ། འབྲིང་པོ། 
ཧང་འབའའ་ གྲུང་ཆིག། ཐཾ 

གམང་ མོ་ པ དབས ཁྱི 'པར་ མོ བཾ ཟེ ཟའ 

གུང་ ཆིགས་ ཉིན་ གུང ་གི་ཟས་པོགས། བ་འ 

_ གྭང་མཇུབ་ -དཀྱི་ལ་ མཛུབ། ' ཟར 



གུང་འཇུག 

གུང་འཛུག་ 
གཡུང ལྟ བྲ ༦ 

གུང་རེ་གུང་བཅན ཾ ཕྲོང་བཙན་གྱི་ཕྲབ་བགྲེམ་ 

གུང་ལ་ཕུག་ 

འཇུག་གྲུ་དབྲསཕ་མའམ། 

དཀྱིལ་མཛུབ་ལ་ཟེར། 

སྒེད 

པ། གོང་རི་གོང་བཙན། 

ཆོད་མ། གྲུང་དམར་ལ་ཕྱག། 
གུང་སངས་ལ་འབེ་བ་ རྐེ་སངས་ལ་འགྲོ་ 

གུད་ 

བུད་གུད་ 

བ། གུང་ལན། 

རྒུད། ཉམས་པ་དང་དན་ 

འདྲ་སྟེ་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པ། 
གཉན་གཉན་དུའམ། རང་ 
རང་དང། ལོགས་དགར་ 

ལོག་དགང། ལགས་པུ་ལེགས་ཕུ་དང་། བ་པའི 

དན། 
གུད་དུ་ རྙེཌ་ཧྲུ།དཁ'] ཐ'དྭད་བཱྐཐˆ 

ཟུར་དྲུའམ། ལེགསུ། གཞན 

དུ། ཡངརངཇ་བས་ཕྱག་དར་སྟོན་པ་ལ་གུད་དྲ། 

བ་ཕུངས་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 
གུད་ རོ འཇུག་ཕ ངོ 

གུད་དུ་འཇོག་པ་ 
གུད་དུ་འདུག་ 

“གུད་དུ་བྱ་བ་ ˆ 

གཉུན་དྲ་བཅུག་པ། 

ལགས་སུ་བཞུག་པ། 

ཟུར་དུ་འདྲག་དང་། 

ལོགས་སུ'འདྲག་པ། 
ལགས་ཕུ་བྱ་བ། 

གུད་པཿནངཿ།ཌ གྲིད ཐ།རྒནཿ། 
. ཉམས་ཉེཕ་པའམ་ཞུན་པའི་དེན། 

༣༡༣ ཤུ 

གུད་པོ་ གུད་པོ། ཉམས་པ། 

གུན་ གྱོང་ཕཾགས་པ་སྟེ། ང་ལ་གྲུན་ 

ཕག་ཅེབ་པ་ལྟ་བུ། 

གུན་ཁུགས་པ་ གཉན་ཀུན་ན་ང་རྱལ་བྱི་དྲེཌ་ 
པ་བཅོངས་པས་ཉིན་རེ་ཙམ། 

ཕྱི་གུན་ཁུགས་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 
གུན་དུམ་ ཆང་ཕགས་ལ་གུན་ཕྲན་ཙམ་ 

ཕག་པ 

གུན་ན་མད་ གཞན་མེད་དང། ལེགས་ 
སུ་མེད། 

གུན་པ་ ཉ་ཆ་ཕེགས་དཀན་པ། 

གུམ་ མངཏི། ཤི་བ། 
ཡཱམ་ཊཿ༩ ༩ ཤི་ཧེཿདང་། ཐི་ཞས། གེ 

ནས་ཡུན་མ་རིང་པར་བྲམ་ཟེ་ 

གུཨ་སྟེ'ཞཱེ་ཕ་པ་ལྟ་བྲ། 
གུམ་པ་ བཀྲམ་པའམ། འགུམ་པ་སྟེ། 

བསད་པའམ་ཤི་བ། 

ཡུར་ ཤཱལ།” གཱ ར། མ་ཉར། 
ཁརགྲོཧ། ཁངགྲཾཧཾ། པྲསྟྲད། 

རས་དར་ཝིངས་པ་དང་སྦ་ནག་ཕགཔ་ཀྱི་བྱས་པཞི 
ཁྱིམ་ཕན་ཚུན་སྤེབུབ་པ་ཕགས་ཀྱི མིང་། གུར་ཁྱིམ་ 
ཧགས་དང་། ག་བཱཆ་ད་། གྲ་ཏུད་བུརྡ།  8བ་ 
གུརང། ཕྱིང་གྲུང། དབྲས་གྲུར། སྦྲ་གུར། དམག་ གུར། 
དབྲ་གྲུང། རས་གྲང། ཉལ་གྲུར་ཟེ ར་བ་ལྟ།བྲཞཾ།| 



ཅང་་མ 

བགར་ཀུམ་ གྲུང'་གྲམ། བཟང་དྲུག་ དྲི" 

བཟང་གི་ཡྭ་ཤལ ཞེག་སྟེ། 

བུར་ཀླསྦ་ཆཆེན་ནད་ཀྲན་བེབ་ 

ཅ་ཁ་སྡཾམ། དཔག་བསམ་ལྔན་ཤིང 

ལམ། གྲུར་ཀུམ་མཆེན་ངའི་ཚ་བ་ཕེལ། །ཞེས་ 

དང་| ལྕགས་ཕྲེང་ལས། གུར་ཀུམ་བསིལ་ལ་ 
ལྱི་བས་རང་གི་ཧྭས་པས་མཆེན་ནད་གསར་ར

ྙིང་ 

ཞཱེས་དང་། བདྲུད་ཅི་ཇྲིགས་པར། གྲུར 
ཀམ་བསིལ་ཉིང་ལུཔ་ཟུངས་འཕེལ་བར་བྱེད

། ། 

ཅེན འངབ་མྭའི་་ན། གུང་ཀྲམ། གྲུརང་ཀྲམ། 

ཀྲ་སུ་མ། མེ་ཏག། རུང། དབལ་བ། ཨྷགི་ནཱ། 

མེ་ཝན། ཧངི་ཙནཱན། རིཾ་རྗར་ ཧོ བརྡ་སསཾང། 

ཁ་ཆེང་མཚག་སྐྱེས། སྐསིངཛནཱ། ཁ།ཆེར་མྙེས། 

ཡོ'ཧེཏཿརྤནཾ། ཙྲནཾ་དམར་ཅན། 

བྱེད། རྦུརྱ། ཉི་ཨ། བཀེཙ | ཡང་དག་འཁུམ། 

ཤེལ་ཕྲེང་ལམ། 

།ཉེཕ་པརང། 

རེལ། 

དིཔན། སྣང་ ཏེ ནི 

རཀཱསཾཛཱཀཾ། དམར་མིང་ཅན། སྦ་ཧྷཧཾ། དཱི་ཞཱམ། 

སུགནཧྷ། དྲི་བཟང་། རཀྲདྒ། ལུས་དམར། 
ཨགནྲིའིག། མེའི་ཙེ་མཾ། ཀསུསདྤཀ། མེ་ཏཾག 
དན་ཅན། སེདམུཐ། ཊེཙནཛཱུ། ཡུལ་སྐད་དྲ་ 

ཟི་ཆི་ཀྭ་བཾ། ཀྭ་ཕ་ནི། གེ་བར། ཀུསུམབྷ། གབ 

ཤྨོ། མཆིན་སྨན་གཙོ་བོ། ལི་ཏྲིའི་མདངས་ཅན། 

ལེ་བདན་ཅི། ཉི་མ་གུང་རྙེད། འཇམ་དབྱངས་ 

མདོག་ཅན་ཟེར། ཧྒྱ་ནག་པས། ཟ་ཕན་ཟེར་ར།། 
དདིའི་ཁུངས་དང་ལོ་ཧུཕ་ནི'གར་ཀྲམ་འདེ་ནི་ 

སྨན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར ་བ་ཡིན་པཔ། ཙ་ར་ཀ་ཡམ། 

༤ 

ཆེཾམ་གསལ་བརང་གྱང།པ་དང་། 

ལྔན་ཆེ་ཡཾ་བཞྱི་བླིཞི་དྲས། 

ཚངས་པའི་སྨན་སྦྱར་སྟང'དང་རྩ་གཉིས་ཀྱང་། 
ར་བ་གྲར་ཀྲམ་སེ་འབྲུ་གཉིས་ལ་ཐུག 

གསུངས་པར། གང་སེལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་མེ་ 

འྲབྲ་དང་། ཚ་ཕེལ་བཐམས་ཅད་ཀྱི་ཙ་བ་གྲརང་ཀྲམ་ 

ལ་མཛད་པའི་དན་ནི། རྫོན་གྱ་མཆོ་བསྲངས་པའ 
བདད་ཅིའི་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་དྲ་རྟའི མེ་ཏེག་ 

༤ ༤ ༤༨ 

རུགཞནངྷ་ཀྭ་ཕུ་མ་བྱང་བ་དང་།
 བདྲད་ཅིའེ་ཟེག་མ་ 

།ཅེར་ 

༢: 

©! 

ར་ལ་འདཕྲར་པབ་ལར། གེ་སང་ངྲིང་ལི ་འཁུངས་པ་ 

འདི་དག་རྒྱ་འདྲ་བ་ལམ་ཆེས་རྫེན་དྲ་བསྐལ་པ་ 

ཛྫོགས་ཝྡན་ཆེ་ལོ་བརྒྱད་ཏྲིའི་དྲས། ཧྒྱལ་པེ་ཡག་ 

བརྐང་གིས་སངས་ཧས་འཁར་བ་འཇིག་ཕྱན་དྲངས་ 
ལྱ་རྟམས་མེ་ཏག་གྲང་ཀྲམ་གྱི་ཆང་ 

བབས་པས་སྟན་ངའི་སླ་ལ་མཚན་པའི་ཆ་ཤམ་ 
པའི་ཆེ། 

དེ་རྗེས་བསྐལ་པ་ 

ཉིས་ཛན་ཆ་ལ་དྲག་ཁྲིའི་དུས། ཧྱའ་པ་ཕྷབ་ལྡན་ 

བན་པ་སླ་འཁྲངས་པའི་ཚེ་ཧྭ་རམས་ཀྱིས་ཁུར་ཀྲམ་ 
གྱི་ཆུབ་ཁྲུས་གསོལ་བ་དང་སྐེརསུ་ཕུལ་བས། ཕངས་ 

ཧྱས་ཀྱིང་གུར་ཀྲམ་ཀྱི་ཡན'་ཏན་ལ་བརྫགརང་པའ
ི་ ` 

ཆགས་སུ་བཅད་པ་ཉི་ཤྭ་ར་ལྔ དང་བཅར་གསོ་ 

དཔྱད་འབྲམ་པའི་ཚ་ཕེལ་གྱི་རྩ་བང་བཞག་ཞབ། 

མི་མཇེད་ཀྱི་བདག་པ་ཚངས་པར་གནང་། དེ་ལ་ 

བརྟེན་ནམ་ཚངས་པའི་སྨན་སྱོར་སྟར་ངང་ཙེ་གཉིས་་ 

ཉམས་སུ་བཞེས་པ་དང་། དེ་རྗེས་བསྐལ་ཕ་སུམ་ 

རྒྱལ་པ་ཀྲཏྲིའི་རིང་ 



ཡ་མངས་ཧྱས་འད་སྲུང་འཇིག་རྟེན་དྲ་བྱན་པའི་ 
ཆེ། སྐྱ་འཁུངས་མ་ཐག་རྷ་རྟམས་ཀྱིས་གྲུར་ཀྲམ གྱི་ 
ཆུས་ཁྲུ་་།ཕོལ་དང། རྒེམལ་པྲ་ཕུལ་པམ་སླ་ 

མཚན་དཔེ་འབར་བ་དང་། གསུང་དབྱངས་ཨན་ ་ 

ཡག་དྲུག་ཅུ་རྫགས་པའི་རྙེན་དྲ་སྨེན་པས་རངས་ 

རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་མེ་ཏོག་དེང་མཛཾན་པར་བསྟད་པས། 

དེའི་ཆེ་དྲག་བཅམ་པ་པདྲའི་དཔལ་ཞེས་པ་སངབ 

རྱས་ཀྱི་མདུཔ་རྫ་འཕྲུལ་གྱིས་སྷ་ཡུལ་དྲ་ཕེབས་པས། 
ཧྱ་རྣམསཀྱི་མཐུས་ཆེས་བཟངས་རྙའི་འདུན་པར་ 

གུར་ཀུམ་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་ཤད་པ་ནས་པ་བཾན་བླངས་ 

ཏེ་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱི་ངི་ལ་བཏབ་བ། །དེ་རྗེས་ 

སྨན་གྱི་ཉ་མཾ་ཡིད་འཕྲེག་མས་སྨན་བྲམས་ཅད་ཀྱི་ 

མ་བན་འདེབས་པ་དང་ཐན་ཅིག་དུ་ཉའི་སྨན་པ་ 
བ་སྐརཀྱེབ་ཀི བ་ཐང་གེ་དང་དཔལ་གྲོ་གཉི་ས་ 
མངསཔ་ཧས་ཀྱི་བཀའ་དང་། ཚངས་ངའི་ལུང་གིས་ 

བསྙུལ་ཞས་ངི་དྲག་ཤུལ་ཅན་ཡས་ཕ་བོན་བླངས་ཏེ 

རི་བ་བ་ཏང་དུ་བཏབ་བོ། །དེ་ནས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ། 
ཆུས་གང་སྟེ་རི རྟམས་ཀྱི་སྟད་ལས་ཆེར་མི་མངན་ 

དམ་དེའི་རི་ཕུག་ཏུ་དགྲ་བཅམ་པ་ཉི མ་གྲང་པ་བྱ 

བ་ཉིག་ཐུགས་དམ་ཡ་ཁུགས་པར། ཀྱུའི་དབང་ 
པ་རྣམཔ་མངན་པར་དད་ཅིང་ཆོས་ཞུ་བའི་ཆེ། 

དྭག་བཅམ་པས་ཀླ་རྣམས་ལ། དཀན་མཆོག་མཆད་ 

པ་དང་། འྲཤོ་བཞི་ནད་ཀྱི་སྔུག་བསྔལ་བསལ་ 

བནི་་ཕར་གུར་ཀུམ་འདེབས་བའི་མ་ཧྒྱ་ཉིག་བསྨང 
བོ་ན། དེ་ལ་ཀླ་རམཾས་དབྱེམ་པས་གནང་བ་དང་། 

༤ ༥ ༨༧ 

དེའི་མ་མངན་པར་བ་བའི་ཕྱིར་མཆོ་ཕྲི་བ་དང་ 

སྨེན་པའི་གྲགས་གསེལ་ཏ། 'ཞཱེས་བཀའ་རྩལ་པས། 

ཇི་ལྟར་གསལ་བ་ལྟར་ཀྱི་ཚས་གཇ་ཀྱིས་གང་ཁེབས 

པའི་པྭ་ཧྱ་འབྲལ་བ་དང་བཅས་ཕྲིན་ཡམ་རྫུབ་བོ།། 

དྲག བཅམ་པས་ངའི་ཆས་གས་བང་ས་ཧས་ཀཏིཔ་མ། 

གནང་པས་ཕྲ་ཏཧུ་ལ་འགབ་པར་མི་བཏུབ་པ། ། 

འ་ན།མཁའ་ལ་བཏེག་པའི་དེབ་ 
མ་ལ་ཆོད་ཤྱིས་ཤིག །དགྲ་བཅམ་པ།'ནངས་པར་ 

ནམ་མཁའ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་བྱིས་འཕུང་ཏེ་ཉི་མ་འཆང 
བཞི་རིའི་གསང་ཧེ་ལ་ཆས་གས་འཕར་བས་དེའི་ 

གསུངས་པམ། 

ཡུལ་ལྗེངས་ཕལ་ཆེར་ཆར་གང་ཀྱི་དྲིབ་མཇ་ཞན་ 

ཏཾ། །དེང་ཀླས་ས་ཕུལ་བརིིན་མཆོ་ཕྲིས པས། 
དྲག་བཅོམ་པས་རི་བྱ་ཏང་ཅན་ཞས་པ་པན བྲངས 

ཏེ་བཏབ་ནས། སངས་རཧྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཇི་སྲིད་ 
གནས་ཀྱིབར་སྐྱེ་བར་སྨོན་ཡམང་ཏབ་པ་དང་། 
ཀླས་གྲགས་བགྱིས་པས་མསྐེས་པ་དང་། ཡུལ་དེར་ 

མེ་ཨང་རེམ་པས་ཆགས་པར་གྱང་ཏོ། །དེ་བཞིན་ 

དུ་པཊ་ཆེན་ཧཱ་ང་པས་རི་བབྱ་ཏང་ནས་ས་བེན་ 

བླངས་ཏེ་ཕུཏེ་ཧ་རིར་བཏབ་པ་དང་། དེ་ཡས་ 
འཕྲེས་པ་མ་ལ་ཨ་ཕགས་ཕུ་ཡང་རྙེས་པ།དང་། 

དེ་མ་ཡིན་པའི་དེ་དང་ཧུས་པ་ཕྱཾགས་མཐབུན་ཝུམ་ 
རར་བཏབ་པ་ལ་ལེ་བགན་མ་ནི་ཧྱྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ 
ཕལ་ཆེར་དྲྭ་སྐྱེ་བ་དང་། དེའི་ཧྱན་བལ ཡུལ་ 

དུའང་དེ་ལམ་དམན་ཙམ་ཏག་པར་རྐྱེས་པ་དང་། 
དེ་ལམ་དམན་པ་ཙམ་བོད་ཀྱི་ལྗམ་ངར་ཨང་རྐྱེ་ཐ་ 



ཐཐ དེ་ རྒར ནི ཁུཇ་པ་བྱང་ བའེཿ
 ལཾ 'རྤྱས་ པེ། །དེམ་ན་ 

གུར་ཀྱམ་ཕྱི་མཆག་ནི བྱ་ཀྭང་ མ་དང་། རབ་ནི་ 

རྱ་གང་སྐད་དྲ་གསྨིང། 
བད་ སྐད་དྲ་ཁ་ཆེ་གྲར། 

ཀུམ་སྟེ། ཡུལ་གྱི མིང་མེ་ཏག ལ་བྲགས་པ་དང་། 

དེ་དང་འ ་པུཏྡེ་ཧ་དི་དང་མ་ལ་ཨང་མྱེས་པན།། 

འབྲིང་པ་ནི་གྱ་གང་ཕལ་ཆེང་དྲ་སྐྱེ་བ།ལེ་བཀན། ; 
ཨ་ཧ དེ་ལས་ཅུང་དམན་པ་བལ་པོ་གུང་ཀྲམ་ 

དར་། བྲ་མ་བད་ཀྱི་ལྔམ་རང་སྐེ་བ་སྟེ་མཆོག་ 

རབ་འབྲིང་མངའི་དབེ་བས་རིགས་ཝན། །མ་ལ་ 

ཡ འགྲེལ ལས་ཤྱུར་ཀྲམ་བྱ་རྐང་ཁ་ཆེ་མ། །ལེ་བརྒན 

བལ་བོད་རྣམ་པ་ཝ། །ཞེས་བྱ། ཁུངས་དེ་ཉིད 

ཡཐ བར་ཁུམ་དྲག་ཤུས་ཅན་རི་ནམ། །དྲང་ 
ཕྲེང་རྟམས་ཀྱེས་བྱ་རྐང་དུ། ྦ །པ་བོན་ཁྱེང་ནས་ 

བཏབ་ལས་བྱང་། །དགྲ་བཅམ་ཉི་མ་གྲུང་པ་ 

ཨིས། །བྱ་ཀང་རི་ནས་ས་པོན་བླངས། །ཁ་ཆེའི་ 

ཡུལ་ལྔངས་ཆགས་མ་བྲག །སྨན་ལམ་ས་བཞ ཐྙན 

ཅིག་བཏབ། ་བདེ་ལེགས་ཟྲེའུ་འྲབས་བསྔས་པ་ 

ཡེས །དེང་སང་ས་ནམ་དགས་ཞེས་ཟེར། ། 

པཕུཐ་ཧ་རི་དགན་པ་ན། །གུར་ཀུམ་མྐེ་བ་ཡེན་ཕྱིར། 
བརྟག །མ་ལ་ཡ་ནས་འབྱང་བ་མཆག་།ལེ་བཧན། 

ཧྱ ཤར་ཟ་དུ་སྐེ།ཿ །བལ་པོ་ུར་ཀྲམ་ཞེགཌ་ 
ཡཾ །མ་ཏོག་འདབ་མས་བཟུས་པ་ཨིན། ། 
བཾ ཀྱ་གུར་ཀྲམ་གོ་བ་སླ།  །ཝྔམ་རའི་ནང་དྲྭ། 
རྐྱེ་བ་ཡད། །ཅེས་པ། ད་དག་པ་པར་ངས་ 

་ཞཇེཾན་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གུར་གུམ་དམར་ 

' སྡོང་པཾ་འདྲ། 

མེང་ཕིལ་བ་ལ། །དིི་ཞིམ་རང་མངར་ཁུ་བ་ཆེ། ། 

ཞཉེས་ཕྱེའི་བཤད་པ་དང་། བྲ་རྐང་མ་ནི་ལ་མ།དང་།! 

མེ་ཏག་རྫོན་པེ་ཅུང་ཟད་འདྲེ། །ཅ་བ་དེ་བཞི་ 

བཿ །དྲི་རཾ་སག་པང་བཟང་བ་ཨིན། ། 
ཞེས་བྱ་ཀྭང་མ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་དཀེན་ཕད། །ཁ་ཆེ་མ་ 
ནེ་ངབ་ཏཱ་སེར། །གེ་སང་ཁམ་ན་གཞུན་མ 'འདྲེས།། 

ཞཱེཕ་པ་འདེ་ཁ་ཆེ་མ་སྟེ། རྒྱ་གང་ནས་ཇོ་ཀི'རྟམས་ 
༤༣ 

ཀིས་ཁྱེང་ཡོང་བ་དང་འདི་རྣམས་འདྲ་བ་ལས་ཇོ་ 

ཀིས་འྱེང་བནི་མ་ལ་ཡ་ནས་འང་བ་དང་། པྲའ་ 

ཧ་རི་ནས་འང་བ་ཕིལ་བྲ་ཡིན། ཁ་ཆེ་ནས་འང་ 
བ་ཕལ་ཆེར་བ་ཁ་ཞེཔ་དམ་བཀས་བརྫམས་མང་། 

འདི་ལ་རིང་ཐུང་ཁྱུ་གང་ངེ་ཙམ་ཡང་བར་གསུངས། 

༡? 

ལེ་བགན་དྲི་རཾ་མི་གསལ་ཡང་།། 
ཁ དག་དམང་སྲེང་གཔལ་ན་བཟང་། །ཞེབ་ཧྲ” 

གང་གྱི གྲུང་ཀྲམ་སྟེ། དྲེ་ཛ་ཆེར་མེད་ཀྱང། 

ཁ དག་ཤིན་ཏཱུ་གསལ ལ།བུ་བ་སེང་པ་འབབ་པ་ 

དང་། པལ་པའི་གྲང་ཀྲམ་ནག་ལ་ཉེབ་པ།ཊུ། 

པ་མེད་པར་འབྱང་། འདི་གཉ་ཕ་ལོ་མ་ཆེ་ 

ལ་ཀའ་རིང་བ།་མེ་ཚད་ཙམ་འབྱང་ཟེར། བད་ཀྱི” 

དེ་ཉིང་ལས། 

ཝུམ་ངའི་གྲུང་གྲམ་ཡང་། དེ་ཉེད་ལས། བད་ལ་ 

ཝུམ་རའེ་ནང་དྲུ་སྐྱེ། །དྲི་ཉེམ ལི་ཁྲིའི་མདག་ཅན། 
མཆག །ག་བང་སླུག་པ་འདྲག་པ་འབྲེང་།: །རྐྱ་ལ” 
དྲི ཆུང་ན་ཁན། །ཞཱེས་མཾ། །བཟང་ངན་བརྟག་་པ། ྣ 

༢ དེ ༧ས་ དི ཁསཿ༡༩།༠སསྟེས། རམ་ དང 



༤ དབང 

ལྕི་བ་དང་། །ངོ་མངར་དྲི་མ་ཆེ་ལ་ཞེམ། ཁུ་བ་ 

དམར་མེང་གར་ན་བཟང་། །དེ་ལས་ཇི་ལྟར་ལྔག 
-བཞྙིན་6ན། །ཉེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཁ་ཆེ་མ་ 

ཡང་ཁུ་བ་བཏན་པ་ཡང་བས། དྲི་རང་དང་ཁུ་བ་ 

གསུམ་གཙོ་ཆེ། དཱི་ང་ལས་ཀྱང་ཁུ་བ་རྟགས་ཆེ་ 

-བ་ཡིན། ཕེར་ལ་འཇམ་པ་དང་། ནག་ལ་ཟན་ 

རྐམ་འྲད་བ་ཁུ་བ་སོང་བ་ཡིན། སླུག་ལ་སྣམ་ཉིང་ 
གྱོང་བ་བཟང་། །དེས་ན། འདྲ་དཔེར་ཡང་། གུར་ 
ཀུམ་གཡག་ཤ་བྱེ་མ་འདྲ། ཁྱེས་གསུངས་པ་ཡིན།། 

ཁང།དང་འད་ཀྱི་གུར་ཁང་ྟེ། 

འཇའ་འད་ཀྱིས་ཁར་ཡུག་ཏུ་བསྐར་བའི་དན། 
ཡང་གུང་ཁྱིམ་ཡང་དེན་འདྲའ། 

གུར་གུམ་ གཞན་ཡང་གུར་གུམ་བྱི་མིང་ 

གི་རམ་གྲངས་ལ། ཀུཏཱམ། 

ལོ ཏད པན་ ད་ག ག་ང 
ཆེམ་ཐེད་དམང། འདབ་མ་བྱཧ་པ། ཇིང་ 

དྲུང སྐྱེས། ཀྲན་ནས་ཁུམས། མེ་ཏག་ཉི་མ། ཕྲ་ 

མ་ཅན། བདེ་བྱེད། འབུང་བྱེད། མཆག་ལྡན། 

དཔའ་པ་བརྟན་པ་རྣམས་ཟེར་ང།། 

གུར་གུམ་ཕལཔ་ མེ་ཏོག་མཆོག། 

གྭར་གུར་ གྲུ་གུལ། ཇ་གདང་ཚཆུང་ང'། 

གར་གྲི་མགན་པོ། པ་སྐྱ་པ་རྟམས་ཀྱིས་ཡེད་ 

དམ་དཱ་གཙོ་བོར་བརྟེན་པའི་ 
_ མགོན་པོ་གུར་ཞྭས་བྱ་བ་དེན། 

ཉནི་དྱིལ་འཁར། དཇནི་ཁུར་ 

༡ 

གུར།ཏིག་ ཏིག་ཏནི་ ྦ 

ཕྱེང་ཏིག་ཏ་ལ་རྱ་བལ་བད་ | 

གསུམ་གྱི་ཏིག་ཏ་ཕེགས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཕོད་ 

ཏིག་ལ། སུམ་ཅུ་ཏིག་པེཌ་རིཌ་མང་བའེ་
ཡ་ཤལ། 

ཏེ། ཤེལ་འཕྲེང་ལས། གུར་ཏིག་ནི། རང་པྱང 

བས། ཝྡྔམ་ཏིག་ར་ཚད་མ་ལུམ་མེལ། །ཞེབ་ 

དང་། ལྔེན་ཤིང་ལས། གསང་སྨན་བདྲུད་ི” 
གུར་ཏིག་ནི། །ཉིན་ཤྱི་ཤིང་གསེབ་བསིལ་བྲིབ་ 
མྐྱེ། །ལྭོ་མ་ཟློར་མ་མཐུག་པ་ལ། །བདྲད་རི་ 

དྲངལ་གྱི་ཟིལ་པ་ཅན། །ཐྡང་པོ་སྤན་ཐུང་ཕག་ 
ཕུག་འདྲ། །མེ་ཏག་ཕེར་རྐྱ་ཐུམ་པའི་ཚུལ། །ངོ་ 

ནི་མངརང་ཁ་མྲའིཔ་པ་དངས། །ཧུས་པ་སྩོམས་ལ་ 
སྣམ་བསིལ་འཇམ། །ཧུབ་པས་ཁྲག་མཁྲིབ་མ་ ྦ 

ཚད་འཇེམཕ། །མཁྲིས་ནད་ཕེལ་བའི་གསང་ཝྡམ 

ཨིན། །མ་རིགས་ཕྱོར་བཞི་བདྲད་ཅི་ཨིན། ། 

ཞེེས་གསུངས་ལ། ཕག་ཕུག་པ་དང་། གྲུར་ཏིག་ 

དང་། ཝྡུམ་ཏིག་ཀུང་ཟེར། ཏིག་ཏྭ་དྲག་གི་ 
འཁྲུངས་དཔེ་དེ་དྭགས་པ་རེན་པ་ཆེས་ཉང་སྨན་ 

ནག་པ་ཡ་གདམས་པའ། །ཞྭེས་གསུངས་པ། ། 

གུར་དག། གྲ་ར་དག་པའི་ཟུར་ཆག་རམ། 

སང་ནྒག བང་བཐ་ཐ་འཇཝ་ཚབ། 

གུར་པ་ གྲུང་ཧྱབ་མཁན་ལ་ཟེར། 

ཡུན་ཏཱཾཧཾ $ 18 1110 
གཱ གུ ལེ ̀ ཐཱ ཤཱ ྭ གག ་ག་ | བུ ཱྲ 



གར་པ 

གུར་པོ་ གྲུ་བཞི 

ལཡར་ཕླགས་ བ་རམ་བྱི་ཕྱི་ཕྲགས་ལ་ 
འཇུག་དྩམ། 

མུང གྲུ་བཞི 
གུར་ཤིང ཕལ་སྐད་ལ་བུརང་ཤིང་། 

བུ་རམ་ཤང་། ྭ 

ཤ༣སར་ གུར་སེང པཾ་སྟེ། ཧར་གུར་ 

སེར་རྱལ་པ། 
གུལ་གྭལ་ བ་པའེ་སྟངས་རྟབས་མཛད་ 

པས་ཡུལ་ཆེན་པོ་གཅིག་གྲུལ་ 

གུལ་བྱང་སྐད། ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

གྲལ་ནག་ གུ་གུལ་ནག་པཾ། 

གུས་མཆོད་ པརིཉྭས། གུས་ཤིང་མཆོད་པ། 

གཱས་ཛསྡན་ མརམ་པའ་མིང་། གུས་པ་ 

ཡང་བཟེང། 

པ་མཔ། ཕ་རལ་གྱི་ཡུལ་དེར་རང་ལམ 

ཁྱད་དྲ་འཕཌ་པའེ་ཟླ གསུམ་ 
གྱི་ཡན་ཏན་མངའ་བར་དད་མོས་ཀྱིས་དང་བས་ 
བཏུད་པ་སྟེ། གྲུས་པ་བྱེད་པ། གཅེག་ཏུ་ཕེམས་པ། 

དད་གུས་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་བྱེད་པ། མྦས་པ། 

དད་པ་སྐེས་པའམ། དད་པ་བྱས་པ་དང་། བརྟཌ་ 
གུས་པར་ཉན་པ་ པའམ ད གཟབས་པ་དང་། 

དང་། གུས་པར་བྱེད་པ། ཞེ་ས་དང་། བཙོན" 

འགྲཾས་ཤུགས་དྲག་བྱེད་པ་ཕོགས་ཡ་འཇུག གུས” 
བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཉེས་པ་ལ་ཐ། 

༣༡༠ 
རས ༦ གེ་ 

གུས་པ་ཞར་ མི་མས་པའི་མིང་། མ་ཧཱམ་པའ། 

གུས་པའི་ཚུལ། དད་མོས ་ཀྱི་ཚུལ། 

གུས་པར་བྱ'བ་ བྱ་ཆེག། 
གུས་པར་བྱེད་ བྱེད་ཆེག། 
གུས་པ གོང་ཆེན། གུས་པ བྱེད"པ་དང་། 

ཡང་། གུད་པའམ། རྒྱད་པོ། 
གུས་སྦྱེར་ དགེ་སྦྱང་། 

ཐྲས་སཿ ཡྲནཏི། སུམ་ཧུ་པའི་སྐབས 

ཀྱི་རྫགས་ཆེག་གོ། 

རྨབ གྲངས་ ༩༣ 
པ་གས་ བགེགས། བར་ཆད། རྒྲབ' 

མ་འཇུག། བར་དུ་གཅོད་པ་ 

ལ་ཟེང་ང། | 

པེ་དེར་ ཀའུ་ནི་བཉེའི་ཚད་ཅན་ཏེ། 

འགྲེལ་ཆུང་ཡན'ཏན་འད་ 

མང་གྲགས་པ་ལས། །དྲངལ་སྲང་གཅེག་ལ་གེ་ 

དོང་སྔ། གྡེ་དེར་འཅིནས་གྲང་ནི་འྱའི། ཉེས་ 
གསུངསཔ།། 

གེ་བ་ ཕྙག་གེ་བ་སྟེ། ཨ་པཾའི་མཆེ་ 
བས་བྲང་ཁ་གཞན། མ་མའི་མཆེ བས་དྲཔལ་བ་ 

ན་ཡར་རྲག་གེ་བ་ཟེར་བ་དང་། ྦ 

གེ་བ་དང་འད་ཐག་གེ་བ་ཉེས་པ་ས་ཐ། 
ཆར 

བར པ་ཆོང་ 
གོ ཡ་ དབངས། 

གེ་ཡ་ གསུང་རབ་ཨན་ ལག་བྲར་ 

ཨང་གྲང་ལག:, 



གི་ཇཿ 
གཉིས་ནང་ཚན་དབྱངས་ཀྱིས་བསྟད་པའི་སྡེ། 

པ་ར་ གི་རའི་ཧྱལ་པ། གེ་ར་རྷ། 

གི་ང་ཆྭ་པ་ཟེང་བ་ལྟ་ཐྲ། 

གི་རྭ་ཆ་ དཔང་པ། 
གི་ ཤ' མགོ་ངས། 

གེ་ས་རཿ མེ་ཏོག་ཉས་ཀྱི་ཟེའ་འབྲུའི་ མིང་། 
གེ་སར་ གེ་སང་ཉམ་གསུམ་དང་། མེ་ 

ཏག་ཉམས་ཀྱི་ཟེའུའམ་ཟེ་བ་ 

དང་། ཉྟེ་བ་དང་། བྷེ་མ་ལནང་འཇུག་པ་དང་། 
ཡང།ངལ་པའེ་མིང་དང་། བླིང་རྗེ་གེ་ཕར་རྱྱལ་པ 

ལྟ་བུ་ཡའང་། ྦ 
གེ་སར 'གྱོ་དྷ དྙང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ ཞི་སྐྱང'ཧོར 

གླིང རཇྔང་ དང་གླུ་གྲུ་ཏ ཟིག' 

ྦ ཁ་ཆེ་ལ་ཕགས་པ་ལྟ་བྲ། 
གི་སར་ཅན་ ཀེ་ས་ར། པད་དང་། ཧཱག་ 

གི་མཕང་སེགས། ྦ 

གཾ་སར་སྤོད་ བང་བ། སླང་མའི་མིང་། 
བ་སར་དམར་པོ་ ཀླ་ཤིང་། 
བོ་སར་འཇིན་ ཐར་བ། སྦང་ཅི་སྐྱོང'], 

. .ཡལ་གའམ་གེལ་པ། ྤེ ]ུ ངཱ 

གེཧ་ .གནས།  གསང་སླད། 
བགས་ ཤཏྲ་དང་། ཆེའི་གེགས་ཆཌ། 

.: - .གད་ཆད་དམ། .བྲང་གྲར་ད་ 

་ = ཏིཏྷྷ# 

4༢09 གོ 

བེགས་ཆགས་ བློ་བུར་གྱི་བྱས་ཉེཔ་དང་། 
བྱང་ཆགས་དང་། ཆག་རློ། 

གེཾགས་བྱེད་ བང་གཅད་ཐེད་པ། བར་ཆད། 
བགས་མེད་ བང་ཆད་པགས་ཀྱིམ་གཞད་ 

པ་མེད་པའི་དན། 
གར་མ་ གཅཤེག་པའི་དན་དང་། ར་བ་ 

ཉཾཧ་བྲི་ཆཾང་ རག་མ། 
བེར་འལིང་རེགས་མཆོག་ ཏ་མཆོག། 
གེལ་པ་ གུལུ། དལ། ཤིང་ཕྱང་ངམ། 

ཡལ་ག། ཅ་བ་ཝྦོམ་ཤིང་ཙེ་ 
མོ་ཧས་པའི་མིང་། བཿ 

གེལ་བ་ཤིང་ ཤིང་གེལ་བ་སྟེ། ཨལ་ག་ཕ་ 
མོནི་མིང་། ཝྔེན་ཤིང་གི་ 

ཡལ་གའི གེལ་པ་ནས་ལོ འདབ་བོགས་ཟེརང་བ་ 

ལྟ་བུ། ྦ 
གེལ་ཤིང་ ཤིང་གི་ལ་ག་སྔ་བྲ། 
གི་ན་དར་པ་ བའི་རྱལ་པ་ཅཉིག་གི་མིང་། 
པེ་ཡ། བཟླལ་པ། ྦ 
གོ་ ཀངྟཊཀཿ བཇིལ། `པདྒཝ། 

ངོཏབྷ། བྲ གྲངས” ཌ4༣། 

ཁུ།མཆོག:དང་། ཡང་། ལུང་པར་བ་ལང་དང་། 

'མ་དང་| གོ ་གཅིག་ པོ་གཉིས་ བགས་གྲངས་མིང་1 

གྲཾ་ཧྭས་ན། ག་ཝྡེག་པ། གཾ་མི་ཚོད། ག་མཚམས; 

མེད་པ། རང་གིས་གི་འདུག །ཨ་མས་གོ་ན། 

ནད་ག་ཟེར་བ་ལྟ་བའི་མིང་རྱང་། 



གཿ 

གོ: པ་ལང་། 

གོ་ཀེ ་ལ་ ངང 

གོ་ཀུ་ལ་ བ་ལང་ཁྱ། 

གོ ཌཱ རཀ་ པ་ལང་མིགས་པ། 

གོ་དཀའ་ ཆེག་དན་གོ་དཀའ་བ་ཏེ་ 
གབ་ཆེག་ལྟ་བྲ། 

གོ་དཀའ་བ་ པཧེཡྲིཀཱ། ཆིག་དན་གེ་ 
དཀན་པ། 

གོ་སྐབས་ པསྟབཿ: ཨབཀུཤ། །མཐྱོག། 

ཨངང། ':ཨབཕསར། རྒྱ་མཆན 

དང་| རྒྱ་མཚམཔ་དང་། བར་མཚམས་ཆེག་ 

གྲགས་ཀྲིས་དལ་བ་དང་། ཡང་དུམ་རྐབས་དང་། 

ཁམ་པ་དང་། དབང་ལོང་ཡད་མེད། བདེ་བར་ 

ཕྔོད་པའི་གོ་སྐབས་མེད། བདག་ལ་གོ་སྐབས་རྩལ་ 

དྭ་གསཾལ། །ཐྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

གོ་སྐབས་མེད་ དཔ་ཇམ་རྐབས་མེད་པ། 

གོ་ལལ་ ལཡག་ཉལ་ཏེ་རང་ལ་གྲགིབའ 
ཡཔ། 

གོ།ཁང་ གོ་ཆའེ་ ཁང་པ། མཆོན་ཁང་། 

གོ་ཏབ་ གེ་ཚ་ཕའི་མིང་དང་། ཁྲབ། 
དམག་མི་པཾགས་ཀྱིས་ཡུས་ལ་ 

མཆོན་སྲུང་ཆེད་གྱེན་རྤྱའི་གོ་ཆའམ་གོ་ཅ་ཡང་ཟེར་ 
བ་དེ་རྔང་དམག་མར་ཡུས་ཕུང་ཆེད་ལྕགས་ཁྲབ་ 

མགཔ་ཡོད་པ་དེའམ་དེང་པང་ དམོག་ ཞིམ སས་ 

ྔ ༣འར༨ 'ངེགཔ ་འགྲེ། 

1: ག་བཅད་པ 

ཟིར ལུ ༄ #§ ཅ གོོ་གྱེན་ཕ 
གཾ་བགས་པ། ཡ་ལད་བགཔ་ 

བྲ། གལ་བ ཅམ་བགས་བ་ཏེ། འཇབ་དྲང་མང་ 

མཚན་བརྗད་ལས། བྱམས་པའི་གེ་ཆ་ཆས་པ་སྟེ།། 

སྷིང་རྗེ་ཞི་ནི་ཡ་ལད་བགོད། །ཞྱེས་གསུངས་པ་་ 

ལྟ"བུ་ལའང་།། 

གོ་དྲལ་ གྭ་གྲས། གི་པ། 

གོ་དྭགུ་ གྲངས། ཁའ 

པརྨིཏཿ: ག་ཆ་གྱོན་པ། 

གོ་རྒ ལབ་པ ག་བ་ལེག་པར་ཕེང ་བ། 

ཧ་ལག་པ། 

གོ་རྒྱ་ ག་བར་བྱ་བ། 

གོ་བ བར་ གམ་པ་ 
མི་མང་པ་ཕཾགས་ཕ

ྱཾགས་ རུ 

བག་བཤའ་བས་ཏེ་བྲཀམ་ནས 

ཆོལ་དྲ་བཅུག་ཅེས་པའ། །ཞཱེཕ་ 

གསུང ས། 

གོ་བརྒད་ གྲངས། ཁ“ 

གོ་ཌྔ་ གྲངས། ༩" 
གོ་ཅ་ ག་ ཆའི་ བད་ཉིང་ ̀ 

གོ་ཅན་ ཤེས་རབ་ཅན། 

- ༣ པུ ཉཱ 
ཐམས་ཅད། 

གོ་གཅིག་ ཐངས ༩༩ 
གོ་བཅད་པ་ ཨིདཱལ་འབེབས་པ

འམ་ག་་ 

_ བས་ཐག་བཅད་པ། 

གཾ་ཆ་གྱན་པར་བྱམ་པའི་མ
ིང།་ 



གོ་ཆ ༣༡ 

གོ་ཆ་ ཀབཙ། བམ: ནི་རྨེཀག། དཤན། 
ྦ ཀྲལ་ཙཾ། ཡ་ལཡད། མཆོན་རྐྱེབ། 

་ལུས་ཀྐྱེབ། ལུས་སྲུང་། ལྕགས་གས། ཞུབ་ཅན། 

དྲ་བ་ཅན། འཁྲུག་གོས། ལྕགས་ཀྱེ་བགཾ་བ། ཁྲབ། 

རྨག །མགོ་རྐྱེབ། རྨོག་ཁུ། ལྕགས་ཁུ། རྨག་ 
ཐུར། ཁྱུང་ཐུང'་ཅན། གོ་ཁྲབ། བྲང་གཡགས་ 
གཔ། ཆོད་གྲིབ་རྣམས་མིང་གི་ཉམ་གྲངས་པོ། ། 

ཨང་བཀ་ཤིས་ཀྱི་ག་ཆ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ལའང་། 

གོ་ཆ་གོང་མ་ 

གོ་ཆ་གན་བ་ ག་གྱོན་པ། གོ་བགོས་པ། 
ཁྲབ་གྱེན་པའ།། 

གོ་ཆ་འལ་ ནིཆུཀ། ཤུན་པ་དར་བའི་ 
ཕླྲལ། 

གོ་ཆ་དལ་བ་ མེ་ཏག་ཁ་ཆེ་བ་དང་། ཡང་ 

དྲག་ལས་ཧྱལ་བ་དང་གཡུལ་ 
ལམ་ཧརལ་བང་ཡང་ང་།།། 

གོ་ཆ་ཅན་ ཉ་སྱིའི་མིང་སྟེ། ཟླུ་རིས་དང་། 
རོ་འཕྱོ་ཕོགས་ཟེར། 

གོ་ཆ་ཆ ཀ' སྙི ་སྟབས་བཟེད་རཕྲན་ཆེ་བ་ 

དང་། དཀའ་ཐུབ་བཟད་ 
པ་དང་། གམས་པ་ཆེན་པའམ་རྩིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ 

བེགས་ལ་འཇུག། 
གོ་ཆ་དང་བཅས་ མྲུལ། ག་ཅ་དང་ཝྡན་པ། 
གོ་ཆ་ནང་ཚང་ཅན་ ག་ཆའི་ནང་གྱན་པའི་ 

_ གོས་རྟ་ཐུ། ྒ 

རྒིའི་སྟིང་དྲའམ་ཟླའི་གོང་དྲ། 

གོ་སྙེད 
གོ་ཆ་པ་ ག་ཆ་གྱན་པའམ་ཡད་པ། 

གོ་ཆེ་ཆུང་ བག་པ་ཆེ་ཆང་ཇི་དན། 

གོ་ཆད་པ། ཕན་ཐག་པ། 
༣༧ འ་ད་་ ༨ ~-༧ ༨༧ ˆ ་ ༢༩༧ ༢༠༨༧ 

གོ་འོད་པ་པ་ མ་ག་ཆད་པ་ངང་འང་ག་ཆད 

པ་སྟེ། ཕན་བྲག་པཾ། ཡངམ། 

དན་གང་བྱེད་ཀྱང་བརླང་ནྭས་ངའམ་ཆཇྲང་ཕྱིན་ 
པའི་མི་ལྟ་བྲ། 

་ ༤༨ ༄ གོ་གཉིས 
གོ'རྙཾད ཛཇི ། ཚམ་ལ་འདེབར་བྱེད་ 

ཀུ་སྨན་རྣའ་བྲས་ཤག་ངང་། 

རྗེ་སྨན་ཞིག་སྟེ། ཤལ་ཕྲེང་ལས། ག་རྙེད་རྔང་ 

ཚད་དུག་དང་མིག་ནད་སེལ། །ཞེབ པར། ངེན་ཆེན། 

སྤྱངས་པ་ལམས། གོ་རྩད་ཡང་ལ་སེམང་ངར་མིག་ 

བཐྲ༨ངབ། ©+ 

དང་བད་ཀན་དག་ལ་རྩིམཇ་ངར་བཤད། ཅེས་ 
གསུངས། རང་བྱང་བས། གརྟེང་རྙིང་ཚད་རྗང 

ནད་པེའ། །གརུངས་ཆཅིང་། འུང ནི་ལེ་ཤི། 

པྲ་ཧིཀ། ཛཱཅིཀ། རིག་གི་གཉེན་ཉམང་ཆེར། 
པྲཧཏིཾ། ཞེས་པ་ཡང་ཡད་ལ་ ཀཆཾ་ཀ་ངེ་ལཡའང་ 

བྲཧཏི་ཟེར་བ་དང་། རཇྱེན་བཅེ ཡ་ཅཱ་བས་རྡེ་ 
ཚན་བདུན་པར། ཇི་ར་བརྔྡངས་ནང་ཟི་ང་ངང་སྐད་ 
དེད་གཅིག་པར་མཛད་ཀང་ཧམ་ང་མི་མཚངས་པ་ 

བཅས་རྐབས་ཤེས་དགར་པེ། འཁུངས་དཔེང། 

གཾ་ཕྩོད་ཁ་ལུང་ན་ཡས་སྐྱེ ལོ་མ་འཇོང་རྟབས་ 

ཉ་ག་ཅན། །སྡོང་པོ་ཕྲ་རིང་རྗེ'མང་གྱེས། །མེ' 

ཏོག་དཀར་པེ་གདུགས་ལྟར་ཟླམ། །འབྲས་བྲ་ཡ་ 



་ „,༄་ ངྒ ླ 

ལ་ཕུད་འདྲ་སྣམ། །ཧཱས་པས'སླངས་འདུལ་མེག་ 

ནད་སེལ གད ་གན་ མེལ་ ཞིང་ དང་ ག་ འབྱེད།། 

ཅེམ་པ་ལྟང་ང། } 

གོ་ཐྟོད་དཀར་པོ་ ལ་ལ་ཕུད་ཀྱང་ཟེར། 
གོ་སྙེད་མ་ 

གོ་སྙད་ཨ་གར་ ཨ་དམང། 

གོ་ཏ་མ་ གཏམཿ གའུ'ཏ་མ། བདག . 

ཤང་མང། ཨ་ག་ང་དམང་པ། 

_ ཅག་གི་སྟན་པའི་མྐུཞི་རིགས་ 
མིང་སྟི། དགེ་མྱྱོང་གོའུ་ཏམ་ཁྱེས་པ།དེ་ཨང་། 
དཀའ ལྡནྐ་ལེཌ ་བཤྭད་ བཿ དཀཾང་ པོ འི ཆུན་པའི་ 

གཱ ཉི་མནི་འད རྦ ལས། རྨོན་རྒྱལ་པྲོ་ ཀྲ 

རྨ ཏྭ $ ས་ལེགས ཟླེབ་3ྲི(པརྙཧཿཨཱ་ཧཱ་ '་བྒ་ 

པ'ཡུལ་གྲུ་འཇཾན་དུ་བྱང་བྲ བའི་ཐ་མ་ཞི་རཱ་བ' 

ཅན་ཡིན་ཐིང་! གེ་ལ་བུ་ག་ཏ་མ་དང'| བླ་ར་ 

རཱ ་གཉིས་ཕས་ཕྱི་མས་ཧྐྱལ་ གླིད་སྨོང་། གོཿཏ' 

 མ་དང་སྲང་མདག་ནག་ཡས་རབབ་བུ་བྱང་པ་པོཌ་ 
ཀྱི་ལེ་གྱས་རྒྱས་པར་གསུངས་པེ། ཟི 

.གོ་ཏ' རག མ་གྷྙི། འཇེིན་མ། 

.གོ་ཏུ་ 9 དྲེས 3 
. གོ་རྟོགས་ རང་དབང་བྲོབ་པ། 
ཤོ་ཌེ ཁིར ; ..» /ཀདྲ་ཁི་ཧྱིངྨ9 

པོ་ལ རའ 

གོ་ཐལ་ ཐ་ག་བོའི་བུན་ནམ་གཅི། བྲ 
ཟླབ ^ མེད་མེ པའི ཐལ་བ 

(ཊ ཀིའིྲཾ་ 28 ༢ བཌཌ ཨེ 

, གོ་ཐྲོསཿ `.» གསནཔ། 

སྒུབ ཇའ སྨན་ཉིག་རྟེ། 

ག་དག 

ནྭ་བས་བྲས་པ། 
གོ་མཐུན་ གོ་ཚུལ་མབུན་པའམ་དགོམ་ 

པ་དང་། སྣ་རོཞས་དང།། 

པོཉནམ་སྲགོན་བོང་འཇདག། 
གོ་ད་ གདུང་། ཙ་ཡག། 

གོ་དཱ་ རིགས། 
གོ་དྲ་ཏ༔ བྱཊ་མཁན། 

གོ་དཱའཱི་ཡ་ བ་ལང་རྱྱད། 
'གོ་དཱ་བ་རི་ ཡུལ་ཉེ་ར་བྱིའི་ནང་ཚན་ 

ཐུཌ་ཀྱི་གནས་བརྱད་ཀྱི་གཅིག 

སྟེ བེ་ཏའི་ཡཱལ་ཤྱི་ཧྷཾ་ཁྲག་ཉེ་མང་ཡོད། དེར་ 

འམནི་ཧུ་ཨེག་སེཌ་གནས་ཡ་མཚན་ཅ ན་མང་ཟེར། 

( གོ་དཱ་ལ་རེ་ བ་ཡེ་མཆ་ད་སྦྱིན། 
༤ གོ་དྭ་ར་ཏ་ པ་འཇོརས། 

གོ་དྷྷཧ ° ° ' སྐྱེན་གོར་རམ། དབ་བྱིད་དེ། 
༢༡༦༡ ༢༠ །གངས་སྦལ། 

 གོ་དྷཿནཾ': - ̂ གནག་ཕྱགས་ཀྱི་ཆོགས། 
གོ་རཱཿ ˆ  #° དད་བྱེད། 

བ། ག'ཀ་ཆེན་པ། མཆོག་ 

ཡྱྱིན་མ།, བ་གང ཡིག། ཨངས་པ་ཅན། རི་མ་ཅན། 

མེགས་ཟེར། 

རྨ ལབ ྦ འོ ་ བུའི དན ་ 

གོ་ དུག་ གངས ༠༠ ྦ 

དབང་པོ་བྲ་ 



གོ་བདེ'གཏམ 
གོ་བདེ་གཏ མ།་ བསརྟན་བཅས་མཾ་ ཌ་ཆེག་དན་ཟབ 

རླིང་མེད་པའི་ཁ་གཇལ་པ། 
གོ་བསྟན་ཞུ་བ་ རྒ་་ཁྲག་མ་བཅད་པར གཞུན་ 

ལ་གྲས་བསྫར་བྱེད་པ། 

གོ་བདེ་བ་ ཁ་གསལ་པ། ཆེ་ག་གཔལ་པོ། 

གོ་འདུན་ གང་དགའ་བའ། གང་དགར་ 
འགྲ་བ་དང་། གང་མཐུན་ 

པ་དང་། ངེས་མེད་མང་པ་དང་། དྲི་མ་འཁྲུས།" 

བྲེད་པའི་སྣེད་དང་། འདག་རྫས་ཏེ་གླ་ཙི”ཀྲ"ཤ་ 
རྨས་ལ་སེགས་པ་བཏགས་པའི་ཕྱེ་མ་དང་། བང་ 

གསར་རྙིང་སྣ་ཆོགས་ཀྱི་དྭ་ན་དང་། 
ཆེགས་དང་། སྣ་ཆོགས་མམ་གད་མོས་པ་དང་། 

ཆོགས་ཤིང་འདྲ་བ།དང་། ཡང་རིགས་མི་མཐན་ ཿེ 

མཐུད་པའི་མིང་ཟེར་པ་མགས་མང་ང་།། 

གོ་འདེས་ཁྱེར་བ་ དགའ་བ་ཉེ་པ་བྱེད་པ། 
གོ་ལྡག།་ པྲཱཾ་ཀ། གནས་ལུགས།འགྱར་ 

བ་ངང་། 

ལུགས་ལྡག 
སྲུས'ཚད་ལེགས་ཉེས་བསྱང་ 

དང་། པབར་ཚལ་ལག་པ་དང་། 

གོ་བསྡར་ ྦ 

བ་དང་། སྣ་ཆོགས་དང་། 
རིགས་འདྲ་བར་བཏུགས་པ་དང་། གྲོས་མོའ་བློ་་ 

བསྩང་བྱེད་པ་དང་།- བསླབ་བྱ་ལའང་།། 
གོ་ན་ས་ ཐབྱང་སྟ། 
གོ་བྣཊར། གོ་བ་དང་རྟིང་འག་ཕན་ཚྭ ན་ 

ཟཌརཾང་ཁ་ཆ 

རམ་པ་སྣ་ 

ག་བ་འཚལ་བ་ 

༄+#° 

གོ་ཕཱ་ར་ཀཿ གདུང་མ། 
གོ་ཕཱལཿ ཕྱགས་རྫ། འབྲོག་པ། 

ཨཿ སུང་བྱེད། 

གོ་ཕུད་པ། གོ་གནས་ནས་ཕྱིར་ཕུང་པ་ 
དང་། གོ་ཆ་ཕུད་པ་དང་། 

གོ་བ་མེད་པར་ཕང་བ་ལའང་། 

གྲོ་ལགྲ་ས་པ་ ག་ཆ་དྲགས་ཕྲ་ག་པ་དང་། 
རང་རསྟེབས་ཕེགས་ཀྱིས་ཕྲེཌ' 

པའམ་བྲངས་པ། ^ 

གོ་འཕང་ པད། གོ་གནས། མི་སློབ་པ། 
མཐར་དྲུག་ཕངས་རྲམ་ཀྱི་ག་ 

འཐང་དང་། གནས་སྐབས་བདེ་འགྲེ་ཉ་མིའི་ག་ 
འཕང་ཟེར་བ་ལྟ་བ། 

གོ་བ་ །ཨམརྟ། མཊན་པ་དང་། ཕ་ 

རེལ་གོ་བ་དང་། བློ་གྲོས” 

དང ཆེག་དེན།བངས་སུ་ཆུད་པའམ། དེན་གོ་བ་ 

དང་ ཤཾལ་པ་དང་། ཧ་གཾ་བ།ཨ་ཆོག་ལ ག པ་ཉྟ་བྲ། 

གོ་བ་ཅན་ མཁང་པ། ཤེས་ངང་ཅན། 

གོ་པར་ ལེགས་རྱང་སྐད་དེད་དེ། བ་ 
ལང་གི་ལྫི་བ། 

གོ་བྲ་ལངས་ མངན་པར་ཤེས་པ། ཤེས་རབ། 
གོ་བ་ལང་བྭ་མ་སྐྱེ་ས་ཀུང་ ག་བ་ཤང་ཤར་ 

མ་བྱང་ཡང་ཤེར'པའ་། 

གོ་བ་ཉོངས་པ། ངག་པ་ཉོ་ན་པོ།དང་གོ་དན་ 
༨ 

_ རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡན། ་ 



གོ་བབས་པ 

གོ་བབས་པ་ ཆོད་ཙམ། རང་ཆོད་དང་། 
ཨང་གོ་རིམ་ལྟ་བུར་ཡང་ 

རརྐ་གཉེན་ག་བབས་མ་འཆོལ་བ་ འུག་རྟེ། 
ཟེང་བ་ལའང་། 

གོ་བས་ཏོགས་པ་ ཆེག་ག་བས་དེའི་དན་ 
ྒ - རྟགས་པ་ལྟ་བྲ། 

༦༽ ཟོ བཿ ་་ རོ 

གོ་བ་དཱར་ ཐཧའི་ཝན་ཤིང་། ། 

གོ་བེར” ཁྱབ་འཇུག། 
གོ་བིནྡཿ གླང་ཇྫི། 
གོ་བོ" བྱ་ག་བ་སྟེ། འཕྱི་བའི་རྟ་ 

དང་། བྱིན་ཟའི་ལྟཾ་དང་། 
ཟླ་འོད་སླ་ཅན་རྟམས་ཟེར། རས་པ་རིལ་པོར་མེད 

མཁན་ག བོ་ཀླད་དཀར་ཏེ། གོ་བའི་གྲེ་བས་ཤ་ 
བགས་མ་ཞུ་བའི་རིགས་ཉམས་ཞུ་བར་བྱེད་དེ།། 

གོ་བྱེ" མ་ཧཱ'ཁྲག་ཅན་ཏེ། ཤེལ་ཕྲེང་ 
ལས། ག་བྱེས་ཕྲིན་གསེད་ 

ཆལ་གཉཅོད་ཕཾ་ངིམས་ཕེལ། །ཱེས་པང། བདྲད་ 

ཙི་"ཏྲིགས་པར། བསེ་ཤིང་འབྲས་བྲ་དྲེ་ཉིང་སྐམ། 

པས་ནི། །ཆུ་སེར་མྐེམ་ཉིང་མེན་སེལ་བཅྲད་ལེན་ 
འགྱང། །ཞེས་དང་། རང་བྱང་བས། ག་བེ་ 

རམྨུག་པ་སེལ་བའེ་མཆོག །ཅེས་པར། བ་ཏ་ཡ་ག་ 
ལུཧཀྭ། . ཟླེལབ། མ་ཧཱ་བཕེ་ཤིང་། བསེ་མ་ནྭ། 

གོ་བྱེ། བསེ་འབྲུ། བསེ་འབྲས། མ་ཧྭ་ཁྲག་ཅན་ 
ཟེར། ང་བོ་བསེ་ཤིང་དཀར་ནག་གཉིས་ཡོད་པའི་ 
བསེ་དཀང་གྱི་འབྲས་བྲ་སྟེ༔ འབྲས་བྲའི་ཕྱི་སྐག་ 

རཱ གོ་མ་ནཱ་ 

མྐྱེ་མཚམས་སུ་རྐལ་བའི་ཁ་མློལྟར་འདྲས་ཤིང་། 
ཕྱི་དབྲེབས་ནི། གོ་བྱེ་རྟ་ཨེ་ཱ་མདེའ་འདྲ། ། 

ཞྟེས་པ་ལྟང་དང་། ནང་དྲུ་སྩུམ་དམང་པོ་ཁྲག་ 
འྲད་བ་ཡད་པས། ཏག་བྱེ་ཁྲག་གི་རྐལ་པ་འདྲ། ། 
ཞེཕ་པ་ལྟར་རང། །འདི་ཆེ ར་བྱགས་ན'ཡྤགས་འག་ 
གི་ཆུ་སེང་ཕྱིར་འབྱིན་པ་དང་པཌ་པ་བརྟལ་བར་ 

བྱེད། འདིའི་སྣམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཅི་བྱས་པའི་* 
བསེ་ཕརང་པགས་ཚ་གང་གང་ཡར་བུབ་པ་དེ་།ཡེན། 
དུག་བསྲང་མ"ཤེས་པས་ལག་ལེན་མི་བཏུབ། ངེག 

དུག་ཆེ་བས་མཐའི་མི་རྣམས་ཉིས་བསེ་དྭག་གམ་ 
བེ།དུག་གམ་བསེ་མོག་ཅེས་པའི་ རེག་དུག་འདི་ལ་ 
ཆོཔ་པ་ཡིན། ཞཱེསཕ་གསུངས་སཾ། ། ྦ 

གོ་བྱེད་ ཏྭརཿ ཤེས་བྱེད། 
གོ་བྱེད་བརྡ། ངག་ཞནས་མི་སླ་བར་མིག་ 

དང་ལག་པ་བགས་ཀྱིས་ལུང། 

སྟན་པ་ཙམ། ྦ 

གོ'་འབྱེད་ ཨཀྭཤ། མཁན་དང་། གོ་བ་ 
ཕྱེ་བ་དང་། མཚམས་བྱེད་པ།¡ 

གོ་འབྱེད་ཅན་ཅན་ ག་འེད་ལམ་ཏེ། 
ནམ་མཁའ། 

གོ་འབྱད་པ། ག་སྐབས་འབྱེད་པ། 
གོ་མ་ཆོད་པ་ དཧན་མ་འགྲུབ་པ་དང་། ལས 

དན་ཤོ་ཨ་ཆོད་བ་དང་༔ སི། 
རཾ = ༢ 93 བབྲམ། ཆེ 

ག་མ་བཅི་ ཟླ་་ཁླ་ཐིག་ གི་མིང་། 

ཛ 

| 
རླ 

)ི ༡ ! 
༥༥༤ པྲ ! 

རི ༩ | 
» ༢ ཏ, 



གྷོ་སྭ་ཱ 
་གོ་མ་ནཱ་ བ་ཡང་ཅན། 
་གོ་ #། ལོག་པ མི་ལྔག་ པའི་མིང་། ཕྱི ར་ཆི་ 

ཝྡེག་པ་ལྟབྲ། 
་གོ་མེ་ ྒ སློབ་དཔཾན་ཚཌྣ་གཾ་མི་སྟ་ཐྲ་ 

ནང་པའི་དགེ་བརྩེན་ཆེན་པ། 
གོ་མི་ཆོག་པ་ མི་འགྲིགས་པ་དང་། མི་འད་ད 

པ་དང་། མི་ངང་བ། 

གོ་མཱི་ གནག་ཅན། 
གོ་མད་ ནེ་ཧཏི། གཾ་བ་མེད་པའི་གླང་ 

ཆེན་ལ་རྱལ པཾའི་བཀའ་ལས་ 

ྦ དབྱག་པ་བཙན་ཞྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

གོ་མོད་ པད་རཱ་གནི་རིགས་ཤིག་སྟེ། 
ཕྱི་མཆིན་པའི་མདག་ལ་ནང། 

མེ'ཌ་བཱ་ཕ་ལ་བཞག་ན་འད་མེ་འབྱང་ལ་མཁའ་ལ་ 

བཏེཌ་ན་འད་འབྱའ་བ་ཆེ་ཆྱང་ཚད་ངེས་པ་མེད། 
ད། 'ཁཱེཔ་གསུངབ་པེ།། 

གོ་ཅན་ཐང་ཆུ་ ཙན་དན་དཀང་པའི་ཐང་ཆུའི 
ཆེའམ་རི། 

་གོ་ཚ་ ཤིང་ཉིག་གི་ཤུན་པ། 
གོ ་མཆེན ུ གཾ 'ཆ་དང་མཆོན་ཆ། 

གོ་ཝ། ས་གཏེར་ལའ། 
གོ་ཞུབ་ གོ་ཆ་མྱིནི་མིང་། 

གོ་བཞི་ གྲངས། ༠༤ 
- གོ་ཟད་ རྟགས་པ། 

རྨེག; 75 ངིཿ་ཧཱཏཱཏྷ་པཏཱཿ ཧྷུ་རཱ་བི' 

གོ་ར་བྲིད 

གཾ་བ་ཞོར་བ། 

གོ་ཟླེག་པ། འགལ་བཞམ་གོ་རེམ་ལོག་པ། 
གོ་བནྡེ་ཿ ག་ ག་བ་ལོག་པ་དང་། ག་པ་ 

ྦ དང་ག་རིམ་ལོག་པ་དང་མང་ 

འབབས་པ་བགས་ལའ།། 
གྲོའུ་ཏ་མ་ ཤཀའེ་རིཌ་མིང་དང་། རལ་ 

བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཚན་ཏེ། 
དགེ་ཕྱོང་གོའ་ཏ་མ་ཁུ་བ་ལྟ་བྲ། 

གོ་ཡུ གུབུ། སུ་པ་རེའི་མིང་དྲྭ་ཟེར། 

ཤེལ་ཕྲེང་ལམ། གོ་ཡུབ་ 

མཁལ་མའི་ཞད་བེལ་པ་ཅི་མཆག །ཅེས་པ་ཡོངས་ 

གྲགས་གོ་འབྲས་ཀྱིས་ཇ་བྱེད་པ་སྟེ། ཤིང་སྡེང་ཆེ 
ལ་མདག་སྐ་བ་ཅ་ཚེ་ཕྲ་སྦོམ་ཕྩོམས་ལ་ལོ་མ་ངེང་ ྦ 

བ། འབྲབས་བའི་ཕྱི་སྐགས་རྩ་ལྟ་བུ་གསུམ་ངིམ་ 
གྱིས་གཏུམས་པ་ཁ་ཐུར་དྭ་བརྟན་པའི་ཞང་ཅིག་ 
གུནམ་འབྲུབ་རིལ་མོ་སྲ་མཁྲེགས་ཏག་གི་རྣམ་པ་རྟེང་ 
འབུང་འག་ཡེབ། སྟེང་ཀླད་པའི་འབྲམ་ཉམས་ 

ཅན་བཞུགས་ན་ཅ་རེས་ཁླ་ཁྲེམ་མེ་བ་དེའ། །ཞེ པཾ” 

གསུངས། ཧྱ་ནག་སྐད་དུ། ཕིང་ལང་ཟེར་བ་ 
དང་། དེའི་ལ་མ་ལའང་ཟེང། 

གོ་ཡུལ་དོག་པ་ པ་ཆ་ཁད་ཡངས་པ་མ་ཡིན་པ། 

གོ་ར་ བཟླམ་པ། རེལ་རིལ་དང་། 

གག ངང་གི་ཚྭ་བསྐོར་ནང་དང་། 
ྦ བཅོན་རའི་བདྡ་རྙིང་ཇོ་། ( 

འཁུལ་བྱེད། ན་ར་བ། 
༣ 



གོ་ར་ཙ་ ན 

གི་ཝང་། 

གླུང་རུལ། རྔུལ་ཕྲན་ཞིག་སྟེ” 

ལུག་རྔུལ་བདྲན་བྱི་ཚད། 

བོ ར་ཤི་ཤ་ བ་གླང་མག་ཉེས་པ་རྟེ། ཙནྡན' 
དཀར་པོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ 

གི་མེང་ང་།། ྦ 

གོ་རམ ཕལ་སྐད་དེ་བུ་རམ། 

གོ་རྲེ་མ་ ཧཉ་མ་ཡཱ་མ། 

གོ་རི་ཤ དབང་ཕྱག། 
གོ་རུ་ གདུང་རྒྱད། 

པརྙ། འཁྱུས་དང་། རྫཾགས་ 
པ་དང་། ཉ་རེག་དང་། ཚེད 

གག བྲོ་བེད་པ། 
གོ་རེ་ལོང་ དྭ ཏིཀཿ ཡག་གཡོག་གམ། 

ྦ གད་བྱེད་པ། མངག་གཞཏུག་ 
པ། ཉེ་བར་གནས་པ། བྲན་གཤག། རང་དབང་ 
མེད་པ་ལྟ་བུ་ལའང་ངོ་།།། 
གོ་རམ་པ་ ¡ བོད་ཉི་མཁས་པ་ཀན་མྱེན་ 

གཾ་ངམ་པ། 

རལ་ཅེད་ཅེ་བ། 

རྒང་བཤངས་དང་། ཐྲེགས་ 

པའམ་ཕང་བ་དང་། དྡཾག་ 
པ་དང་། ཟླམ་པ་དང་སྐང་ཁྱིམ་སྟེ་ཉི་ཟླའི་གླ་ 
ལམ་དང་། ཡང་། ཏྡྲ་ཡཾ'ྟེ། ཧྒྱ་ནག་གི་སྲ་ཅིའི་ 

རུ་སེ་ཤཾང་གི་ཁུ་བ་དང་[ མགྲན་བྲ་མེར་བརྡེཌ་ 

གོརར་ཅེ་བ། 

གོ ལ་ 

༣༤༨༠ གོ་ལའི་ཕེ་མ 
པའི་ཐལ་བ་དང་། སྨན་གོ་ལ་དང་། གོ་ཡུ་ཟེར་ 
ང་དང། ཡང། 

བླངས་པའི་ཤིང་གི་ལ་མ་ལག་མག་ཙམ་ཡད་པ་དེ་ 

ཧྩྱ་ང་མ་ ཁཾ པ་ཀླུའི་ཡུལ་ཤས་ 

ལ་ཟེར་ཉེེང་ཕཾ།། 

གོ་ལ་ སྨན་ལྔང་ངེས་ཡའང་འཇུག། 
གོ་ལཿ གོ་ར། བཟུམ་པ། ® 
གོ་ལ་ཀ་ ཕུ་བ། 
གོ་ལ་ དཀྱིལ་འཁརང་དང་། རིམ་པ། 

གོ་ཝཱ་ ནེཔཱལཛ། པལ་ཡུལ་སྐྱེས། 

རྡག་ཅན། ལྡང་ངས། མ་ 
ཏ་ན། གོ་ཡུའམ་མུ་པངི་ལའ།། 

གོ་ལན་ལྕུག་མ་ གོ་འནྲི་སྡང་པེ། 
གོ་ལའི་2ེ་མ་ རྭ་སླེང་ཞེ་མིན་ཧན་བསྟན་པ་ 

རབ་ཧས་ཀྲིས་ཆཛ ད་པའི ལྷ་ 

དགུའི་མྱྱིན་སྲེག་ལས། གོ་ལའི་ཕྱེ་མ་ནཾ་ད་ལྟ་བལ་ 
པ་དང འབྲུག་པའི་ལག་ཏུ་ཡད་པའི་པལ་པའི་ 

སྐད་ལ་ག་ལ། འབྲུག་པའི་སྐད་ལ་སྦད་ན་ྭེས་པ་ 
ལོ་མ་རྫན་པྭར་བྱས་པ་དེ ཡིན་ཞེས་གསུངས ཤིང་།: 

དེང་སང་ག་ལའི་ཕྱེ་མ་ཞྩེཕ་པ་འདི་ལ་ཀ་བེད་དམ་ 

ཀྭ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཟེང་བ་དང་། ཨང་། ཧྱ་ 
ཡུལ་ཀྱི་ཤཱཀྭཱ་ཟེར་བ་དེའི་འབྲས་ཐྲ་ཀྭ་ཅིར་བྲེས་པ 

ལ་བྱེད་པ་དང་། བ་ར་ར་ཨིན་ཟེང་བ་དང་། གོ་ 

ཡུའམ་ཕིང་ལང་གི་ཡ་མ་ཨིན་ཟེར་བའི་ངས་འཇེན 

སྣ་ཆོགས་ཡད་ཀྱང་། དེ་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་་ 
འཐད་ཟེ ར་མི་རང་བ་བྷྙེན།། ཁྱེས།གསུངཔ་པ།| 

༨ 



གོ་ལའི་རླུང 
གོ་ལའི་དླང ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱ་པའི་་རུང' 

གི་མིང་ སྟེ། ཕེབས་ ཆོགས་ 

གང་གི ལའི་ཆུང་བགྲོས་ལྟར་འགོག་མེད་དྲ་ཞུ། 
ཉེར ་པ་ལྟ་བུ། 

བོ་ལ་ ག་ལ་དང་། དལ་པ ལ་ 

འྱ ག། 

གོ་ལེ་ངར་ཆབས་ དལ་བྲམ་ཐང་ཆགས་པ། 

སལ ང་་ར་༤ད་དག་ཧ 
གོ་ལེས་ 

གོ་ལོ་ 
གོ་ལོ་མི་ 
༄ ༨ ལོ་སི 

གོ་ལ་ ལཱི 

གོ ལོག་ 

བར་བྱམ་པ་དང་། 

བར་གོ བ་ལྟ་བྲ་དང་། 

བྱེད་པར་ཟེར། 

ག་ལེས། དལ་པར་བཕམ་ 

དལ་བུས་བྱེད་པ་ལའ། 

གོ་ཡུའི་ལཾ མ། 

དྲུངལྡྲཙཱ་སྨན་ཅེག་ཡའ། 
དུ་བ་དཀར་པ། 
ཤུ་དག། 
བྱཏཡཿ ག་མལག་པ་རྟ་བྲ་ 
དང་། སྱང་བ་དང་། འཆོལ་ 

ཕན་པར་རྨྲས་པ་ལ་གཤོད་ 
ཨང་། བྱམས་པ་གོ་ལོག། 

རྩིང་ཇྗེ རྗེ གེ་ལཾག། ཕྱིན་དྲུག་གེ་ལག་ཅེས་པ་ལྟ་ བྲའ།| 

གོ་ལོང་ 

སྭ་ལོཐ་ 
གོ་ལས་ 

གོ་ཤ་ 

མྱང་ བ། 

ཤེས་པ་མྱུང་བ། 

ཁ་ནས་ཟེར་ཙམ། 

གོ་བའི་ཤ། 

༣༨༧༩ གོ་ཤིར 
ཙྡརྡན་དཀར་པོའམ། ཙནྡན་ 
ར་མཆག་གི་མེང་སྟེ། ཤེལ་ 

ཟེ ཐ 

ཕྲེང་ལམ། ག་ཤྲིང་ཊེ ཉེཔ་པ་མཆག་གམ་པ་ཿའང་ 

= ཞེས་བཾགས་གསུངཔ་པ་འོག་ 

ང་དྲའང་བཤད་མེད། 
དོ ཐྲང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཐིགགོ། དེ་ཡང 
རྔན་མི་ཞེག་ཡ་ཙནན་གེཤིང་ཤིན ཏུ་ལེགས་པ་ཉིག་ 
ཡད་པ་ཡུལ་ཕྱིཌ་རུ་བཅོང་དྲ་ཕྱིན་པ་ན་དེ་འཕྲལ་ 
དྭ་ཉ་མཁན སུ་ཉང་མ་པྱང བས། དེར་ཤིང་རེལ 

འཚོང་མཁན་ཞིག་དང་གནས་ཁང་གཅིག་ཏུ་ ངཕྡད་ 
དེ་གཏམ་བླང་བ་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ན་འཆོང་ཛེང་ 

ཉ་མཁན་ཨེ་མི་འདུག་ཟེར། པང་ཉིན་སེ་བོང་ 

འཆོང་ལ་ཕྱིན་ནས་དགོང་མགཞམབ་ཁང་ངེར་འདུས 

པས། ཙན་དན་ཉ་མཁན་མ་བྱང་། བོལ་པ་བཅོང་ 

བླུན པེ འེ་བཟམ་པར། ཀྭ་ཨེ་ 
ཐབས་བཟང་པ ཞིཾག་གདའ་སྟི། ཙན་དན་བེལ་ 

བར་བཏང་ནས་འཆོང་དགས་པར་འདྲུག་སྩམ་ནས། 

བང་མྲངང་ཞནས། 

ཙན་དན ག་ཤི ར་དེ་མེར་བྲསེེཌ་ཏེ་སེལ་བརྡ་བཏང་། 

དེང་བཅོང་བས་བྱུན་: པར།ལེ ལན 'པར'་ཕེམས་ པེ།| 
ལུ འི ×. 

དེས་ན་དྨན་པོ་ནི་བྱན་པཾ་མཐྤང་ན་ཤིན་ཏུ་ དབའི 



མལ་མ་ཁལཝཝསས་མ་མ་སམ་མ་ཆ་འཆལ་མའལ་ཚཁམ་་༧མ༧་ཆའའ་་་༧༧©འལལ༧ལལ༧ལས་ེ་་་་༧་ས༧འབའམལའ༧ལམ༧༧༧༤་ཡ༥༤་༤པ-་ས:་པ་བ་པ་པ་་་:`བ་བས་་ཆ ་་ ་པ་ར་་ པ་པ་་་བ་ བའ བབ་ར་ཡ"" ཡབ་འ མ་ས  ྫ -ྫ་ ྱྫ བ་ལ ་ལ་ྱེ་༠༠1་ར་ྫྱྷཁཁ་ྫ‰/ྱཾེཁཾ/‰ས=་ 8ས་༩8༩8༡༩༡༩༄༠༠ ༡༡༠༠ ༠༠_ ༥ ༥༠༩༩" ˆ "^" "འ་པ ང་་"ཡ་་"འ་་ཡ"་ཡ་"""་་་""" ༥" ^ «° ^“ “^± ^ ^“ "ˆ" ྗྗ*་ཁཡ་་ཡ་་ཡ་ཡཡ་ཡཡ་ྗཡཨཁ༠་ཡཡ་ཡང༤་་ ཡ་ཡ་ཡ ་པ་"ཡཡ ཡཱཕ༥ཡཡར་རཡཡ་ཡལ་་ཡ་་ཡས་་ཡ་ཡ་བ་ཡས་བ་ཡ་་ས་་པ་ལ ་ཕ་་ཡ་རརསསས་ཡས་་་་ཡ་ས་ བ་འཡ་གཡབས་-་་་པའར་ ཡ་ཡའབས་་ས་ བ་ ་་ས་པ་་༤བས་པབའ་ར་ཡ་་བ་བ་བཡབ་0བཡས་པ་པཡ་་་བས་བས་བ&་་པ འཁ ་ཡརལ་ཡ6ས་ཡ་་བ་ ཡ་ཡ་ཡ བལསས་ཡ་ལཡཡལ་་པས་ པཔ  ཾ ིོ པཾ ི སཔ ལ་པ |{|ེཔྲ་ $ལཡ་་ཡལས་་ཡཡ་ཡ་ས་ཡ་ཡའརལརས ར་ཡ ་ ར་ལ ་་ ་ར་ས་་ལ་ ལབ ལ་ཆ 

མ་མ་ས, ༅༅རང་བང་་་„-མ་རཆ་ར་ར་ཆ་བ་བརར་ར་བ་བ་བབ་བཟང་་ཆ་་ 

མཁམམར་༧༧འ༅༅༧༢ེ༧༧༧ ༣ ༧༣༧༧༤༤༧༤པ༧༢༤༧༧༧༧༧༧ས༧༤༧༧༧༧ས 

༢༤༧ 

༡༠༩༩ 

ཧེ ཕན་ཚུན་ སྱོད་པ ་མཐུན ་པའི་ཕྱིང་ ཆོ ། 

ཤེས་གསུངས་པ།། 

ཐགཆཚ ཤོན་ཤསྲ་སི་བར་ན་ 

ཀྲོང་ཁྱེ 
ཡང་དབརས་ཞེས་ཏེ་ < 

གཅིག་ཆཚག་དེ་བྱིན་པས་གྱཾཏྲ་ཨ 

ཞཱེབ་པའ་།། ྦ 

གོ་ས་ ག་གནས་དང་། གོ་འཕང་ 

དང་། རིམ་པ། བླ་མ་མཁན་ 

རྒྱལ་བླན་ཕེགས་གྱི་ག་པ'་འཕར་བ་ 5 

ཛེན པ་ལྟ་བྲ། 

གོ་སཿ ཕྱགས་རྫི་དང་། འབྲོག་པ། 
གོ་ས་ཀཱ་ལི་ ཁ་པང་། 

གོ་པ་མྲཧ་བ་ རིམ་པ་མྲང་བའམ། ཡས་སྟེ 

ཆེ་ཁག་ཕགས་གེ་ས་མཏན་པོ་ 
ཌྟ་བུ། 

གོརྟའྟི་ རྒྱུན།འབྲུམ། 

གོས་ བསྲང་མཛད། 

གོསརཀ་ རྐུ་གདུང་ལྟ་བྲ། 
་གོ་སར་སྙེ་ བས་པ་ རིམ་པར་དེད་པའམ་ཕའི་ 

ག་གནས་ཕུ་བུ་སྙེགས་པའམ། 

བླ་མའི་ག་པར་བུ་སློབ་རེགས་པ་ལྟ་བྲུ། ྦ 

་གོ་སླ་ ག་དན་དཀའ་བ་མེད་པའི་དན། 

་གཱ་སྤད་ མེ་ཏག་ཕྲུག་མིག་ཞི་མིང། 

ཆེ - -- .. གླིད ར། (མྭགཱཧྲ་ཏུགྷ། འ 

་ 

ཧྷཏྤཀ ཏཾ་ཧྒེད། 
བྱ་ར་ དྭག་པོ། 

བྱ་8-ཀ་ སློགས་བྱེད། 

གོག་ གང་པ། རང་ལག་བཅི་གས་ 

འགྲོ་བ་དང་། ཡང་ལོ་ན་ 

མཐྲ་བས་ལུས་གོག་ནས་འདྲོ་བ། 

གོག་སྐད་འོང་བ་ སླ་སྐད་སློག་པཞམ་བྱིས་པ་ 

ནཾ ྫང་ཏར་ཤབྲ་རྦཝ་ 
འགྲ་བ། 

གོག་ཐལ་ མེ་ཐབ་ཀྱི་ཐལ་བ། 

གོག་པ། ཀང་འག་བཞི་ག་གཙུག་ནས་ 
འགྲ་བ། 

གོག་པ་ ཉམས་ཆགས་དང་ཞིག་རལ་ 

བྱང་བ་ཕེགས། ཧལ་བའམ་ 

ཧུལ་བ་ཏེ། རལ་བའང་ཟེར། ཕུབ་པ་ལའང་།། 

ཧུ ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་གག་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ་དང་།] 
ཁ་ཅིག་གོག་པ་འགག་ཙམ་ན་འཆི་བའང་ཡོད་ 
ཅཾས་པ་ལྟ་བུའོ།། 

གོག་པར་ཁུས་ བདག་མེད་ཉིག་རལ་དྲ་ 

ལུམ་པ། 

གོག་ཅམ་ བུ་ཆུང་སྐེས་ཤས་རེང་པར་མ 

ཡན་པ་ཏང་ལག་བྙཅི་མ་ལ་ 
བགད་ནས་དུད་འགྲ་ལྟར་ལངས་པ་དེ་ལ་ཟེར། 
ཞེས་གསུངས 

གགས་ ཟླེན་བ། 



ཛཿ གང་ཐང་། གོང་ཚད། ན་ར 
ཛྫས་ཀྱི་རིན གང་སླིགས་པ། 

གང་བརྒྱབ་པ། གོང་དཔད་པ་ཆེར།བ ལྟ་བུ་དང་། 

ཡ༤་། མུཔངི། །མུཏ། གླད་དང། སྔ་མ མྔང། 

དང་། རྫོན། སྟེང་ངང་། བྲག་མ་དང་། དམ་ 

པཞམ་བ། བླམ་གོང་མ། རླུ་ཤྲག་གོང་མ། 
རྱལ་པ་གང་མ་ཟེར་པ་དང་། གོང་དང་འདྲ་བ། 

གང་མཚངས། གང་བཞིན་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

གོང་དཀར་རྫང་ རྙ་བའི་ཤར་སྷཾ འི་མཚམས་ 
སུ་ཆགས་པའི་མལ་གྲ་གོང་ 

དཀར་གྱི་རྫོང་ལའ། 
གོང་བཀུར་ཞུ་བ་ ཕྱི་བཀྲར་ཞུ་བ། 

ང།འཁོད་ གོང་དུ་དགད་པ། གོང་དྭ་ 
ྲ གསལ་པཀད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་ 

དན་ཅན། 

གོང་ཁྲི་བདལ་འོད་འབང་ བན་ཤྱི་དྲང་སྲོང་ 
བྙིབ"ཤཾ་ཡིང་། 

གོང་གོང་པ་ སྒོང་པནམ། ཟླུམ་པོ། 

གོང་རྒལ་བ་། གོར་དྲུ་ཐར་བའམ་རྫ་མ་བྲར 
ཟིན་པ། 

གོང་རྒུན་ ཧྱན་ཆ་ཅིཾག། 

གོང་གཅོག་ གོང་བཅག་གནང་བ། 

གོང་ཆེ་ རིན་ཆེ་བཞམ། རིན་ཐང་ 

ཆེ་བ། 

ཟ་ གེང་དཱ་ཚུད་པ་ 

གོང་ཆེན་པོ་  གནས་གང་ཆེ་བ་དང་། 

གུས་པོ་ཁྱེས་པའང་སྟང་། 
གོང་ཉག། གང་རལ་བཞའམ། ཆད་པ། 
གོང་གཉའ་ གཉའ་བདའམ་སྟེང།ལན། 

གོང་ཐཟུས་ གང་གིས་མཁ་ཆོད་པ་དང་། 
རྫ་མས་སླིག་པ། གོང་དྲ་ཆུད” 
པ། བླ་ང་ཆུད་པ། 

གོང་དུ་ ཐག་ཏུ། སྟེང་ལ། 
གོང་དུ་བཀུར་ བླ་དཔན་ཕོགས་གང་ནས་གོང 

དྭ་བཀྲང་བ།དང་། གདན་ 
ཁྦི་ཕེགས་འབུལ་བ་ལྟ་བྲ། 

གོང་དུ་སྐྱེད པ་ བྱིས་པ་སྔ་བཙམ་དང་། ཉམས་ 

རྟགས་ཀྱི"ཡན'་ཏན་ཕེགས་ 

གོང་དྲ་མྐྱེད་པ། 
ང་དུྭ་བསྔལ་པ་ ག་རིམ་གོང་མང་བསླལ་ 

བུ་ལ ྦ 

གོང་དུ་སྤེལ་བ་ ཡར་ཧྱས་སཕུ་བཏང་བ། 

གོང་དུ་ཚུད་པ་ ལམ་ངེམ་ཆེན་མའི་བར་ 

བྲཀལ་ཉེར་མཁ བསྔས་པ་ 

ལཕ། གོང་དུ་ཆུད་པ་ནི། བརསྔ་བར་བྲོང་དྲ་ཆུད་ 

པ་ཅེས་འབྱང་བས་ཁ་རང་གི་ཁྱིམ་མམ་མཛོད་ 

ལྟ་བུ་ནས་འཕྲཾག་པ། ཞེས་དང་། 

བསྟན་རིམ་ཆེན་མེར་ཡང་། གྲོང་དྭ་ཆུད་པ་ཞྱེས། 

འབྱར་བས། གྲོཧ་པའེ་ནང།ཁྱིམ་ཕེཌ་ནས་འཕྲཾ་ག་ 

པའི་དན་ན། །ཨང་རངས་བར་ཤང་ཆོད་གཅིག 

གྲོ་ལུང་པ" 



གོ་ན་མེད་པ་ 
ཙལ། . ཀོང་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཕྱག་ཏྭ་ཆུད་པ' 

འཕྲེག་པ་ྱེས་པ་ཡིན་ནམ་སྣམ། ཞེས་གསུངསོ། 
ངགྲུང་ ། ༨༠༨ = ཛེ ྦ གང་ནཱ་མད་པ་ དྲའི་གྲིང་དུ་མེང་པ། 

གོང་ནས་གོང་དུ་ ཨམུཏརཏང། མྤབ་ལས་མྤབ་ 
རྲ་ཞམ། བླ་ནས་བླ་ང་འཕཌ་ 
པ་ལྟ་བྲ། 

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་བ་ ལེགས་ཆོགས་ཀྱི་ 

ཡན་ཏན་དང་རྟེབས་དང་། 
མངའ་བཐང་ལྟ་བུ་གང་འཕྲེལ་བྱང་བ་ལའ། ། 

གོང་པ་ 

གོང་པོ་ 

གང ཐུད་ཐ་ 

གོང་ཕེབས་ 

ཀ་རའི་མིང་དང་། 

ལྕགས་ཀེ་མེང་། 

_ གང་བུ་དང་། ཞྭ་བཾ་དང་། 

འཕྱ་བོ་དང་། ཨན་ལག་མེད 

པའི་དེན། 

གང་དྭ་ཕུད་པ། ཟུར་དུ་ 
ཕུད་པ། 

གཿ ང།་དུ་ཕུད་པ་ངང་། བླ་རྒྱལ། 
གོང་མ་ཕེབས་པ་དང་། གོང་ 

དྭ་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟ་བྲ། 

གས་ཀྱི་གང་བ་སྟེ། གང་བ་ 

ནམ་འཇིན་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 
པེཊཀ། ཤཱཾན། བཆ མངྷཾ། 
མཱུན། ཀར་ཚུང་ཟེར་བའི་ 

རྡེག་པོའམ། ཕུང་པོ་སྟེ། 
རུལ་རྫས་བརྱད་འདུས་ཀྱི་གོང་བྲ་ཟེར་བ་སྒོ་ང་ལྟ་ 
ཛུའི་རིལབུ་ཡའང་།། 

ད་ 

གོང་མ་བཅིན 
བོང་བུ་ཅན་ ( ཞེཾཔ་ལྕགས་ཀྱེ་མིང'།། 

བོང་མ་ མཆག་ཐམ། གང་ཉ་མེད་པ། 
རྟཾ། གང་མའི་ཡང་གང་མ་ 

ཟེར་བ དང་ ཡང་མན་ཚྲ་དང་རཧྱ་ནག་པ འི་ 

གོང་མ་ཟེརང་བ་ལྟ་ཁྲ། 

བང་མ་ཆེ་དག་ པབན་ལུགས་སུ། གསང་བ་ 

` འདུས་པ། སྟི་གྱང། མི་ལུས 

བསམ་ལེགས། ཨེ་ཤེས་རྩིང་པཾ། སྟང་བ་མདོག་ 
ཅན་ལ་བགས་པར་ཟེར།་ 

མ་པ ༨ ༢ = 
པོང་མ་ཆན།ཡུང་རཝ་པ་  ་ 

འདེ་མན་ངུའི་རྒྱལ་པོ་བཞི་པ 

ཏྟ །ཧ་ཅང་མངའ་བྲང་ཆེན་པ་ཆེས་ལ་ཤིན་ཏུ དགའ 

བ། ༩༔ཿ་པན་ཆེན་དཔལ་ཝལྡན་ཡེ་ཤེས་རཕྱན་དྲངམ། 

གྲག་ལག་ཁང་དང་སླུ་གཟསུང། ཏེ་ཆཾས་ཞུམས། 

ལ་དྲག་ བྱུག མ་ རྟེ༩ "ཆང 'པཾ་པཞེཇས་ པ་ངང་། 

ཅུར་ཧལ་དྲིང་བསྐང པཾ པ་ངེགས་ནམ་བྲང་ཡ་ཆ་ཚན 

ཆེ་པ་ཡད་པར་སྟང་། 

གྲོང་མ་མཆོད་ཡོན་གཉིས་ གང་མའི་བླ་སློབ་ 
སྟེ། བད་ཀྱི་ཕ་དགེ་བཀའ། 

གསུམ་གྱི་བླ་ཆེན་ཁག་འགའ་དང་། རྒྱལ་བ་དང་། 

པཌ་ཆེན་ཕགས་མན་ཆེན་དང་བོག་པ་ངང་རྒྱ་ནག”་ 

པོའི་གོང་མའི་དྲབ་བླང་མོང་བའི་གོང་མ་མཆོད་ 

ཡོན'གཉི་པ་ེ པ་གྲགས་པོ།། ྦ 

གོང་མ་དང་བཅས་པ། གཙོ་བོ་དང་བཅས་པ། 

གོང་མ་བཞིན་ རྫོན་མ་བཅིན། 



གོང་མ་སྲེག 

བྱ་སྲག་པ། 
གོང་མ་སྲེག་ 

གོང་མའི་སྐ་ཚ་ གྲེ མའི་གཉེན ཉེང ", 
4 

༠༽ 

བདག་པའི་སྲིང་མའི་བ། 
གོང་མའ་གོང་མ་ ཀུན ལཔ་ཁུད་འཇགས་ 

རམ་གང་ད་གྱརང་པ། ྦ 

གོང་མོ་ ྦ ལོག་པའི གྲོང་ མཛོམས 

རྤང་ཁང་གནས་པའེ བྷ་བྱ་ 
གོང་མོའམ། གོང་མོ་སྲེག་པ་སྟེ། གོང་མོར་རཾ་ 

ཙྭ་ཆ་པེང་མོ་ཞད་སེལ།1 །ཞེས་ངང་། ཁྲག་དང་ 

གོང་མའི་མངག་སྨཾེས་མ་ནད་སེལ། 

གང་མའི་སླང་ངས་མི་ཉའི་གདན་ནད་གསོ། ཞེབོ། 
གང་མོ་སྦེག་ གོང་སྲེག་རྨེ་ངས་མེ་ཧའི་ 

ྦ ྦ གདན་ནད་གས། ཞེས་གང 
ངདང་དན།་གཅིག་ག། 
བང་དུ་ཞ་བ། 

གང་དུ།བཤད་པ་བཞྙིན་ན།། 

གོང་ཞུ་ 

གོང་བཞིན་ 
གོང་འོག་ གོང་མ་དང་འགོ་མ་སྟེ། 

ལྟག་འག། མྔ་ཕྱི'དང། བ་ 

འག། གཉི་འག། 

གོང་འོག་བྣ་སོར་བ་ ནོར་བའི་དེན་དང་། 
བྱེད་པ་བོ་དང་འབྲེལ་ན་ར་ 

བདི་བ་འངས། གོ་རིམ་འཁྲུགས་པའམ་འཆལ་ 

བ་ལྟ་བྲ། ཱ 

གོང་རོལ་དུ་ རྫ་རེལ་དྲ། རྫོན་དྲའམ་རྫེན 
ཡ། དམག་མྭ་བང་གོང་རཡ་དྭ་ཉིས་པ་ཉ་བ། 

ཉེ མ་དང་ ! 

གོད་པ 

གོང་ལ་ ཁང་པའི་་ཉ་ཧྱབ་ཀྱི་གོང་འ་ 
བེ། ”གྲང'ཡའི་ཨླང་གི་བ 

( རག 
ྣ གོང་ཤམ་ ཐང་བའི་གོང་ཤམ་ངང་། 

གང།'བ་དང་། གང་ཅེཡ་ 
དང་། གང་ཤམ་ངང། ཤམ་ངངར་ཏང་འདྲ། 
གོང་ས་ བཅར་པ་སྟེ། མདུན་ངའམ་ 

རྐའི་བཅར་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། མ་ 

ཆན་དྲ།ཆེན་མེབམ། 

གོང་ས།་ཡྲས་ཕྱིན། ཡ་རངས་གང་ཆའམ་༦ང་ 
ན། རཧྒྱལ་བ་ངང་རཧྲལ་ཚབ་ 

རྣམ་གཉིང'རམ། །ཡང་ན་ཧལ་བ་ངང་པཌ་ཆེན་ 

རྣམ་གཉིས་ལཡའང་འཇུག། 

གོང་གསལ་ གེང་དྲྭ་རྱས་ངང༠: ར་བ 
པ་ལྟ་ངྲའི་དན། 

གོད་ གང་ཁ། ཕྲི་བའམ་ཆཚད་པ་ 

ལ་ནང་རྣ་ཚོགས་སེཌ་བྱང་ནས་ཤེ་ཉིང་ཕྲི་བ་ལྟ་བྲ། 
གོད་ཀ་ ྦ གང་མ་སྟེ། ཕྱིར་ཕང་པའེ་ 

ྦ དེན། པ 
གོད་ཆག་ བྱ་བ་ལམ་དྭ་མི་° གྲོ་བམ་ 

ཚོང་དང་ནང་ཕྱཌ་ལ་ཉམཔ་ 

རུད་ཕྱིན་པ་སེགས་ལ་འཇུག། 

_བྱཡཿ བེཡ:ཿ འདྲི་བའམ་ 

འཕྲི་བ་དང་། ཟད་པ་ཕྱིར” 
གོད་པ' 



༩ 

ཕྱང་བདི་དན། ཡང་། ཆུས་ཟེས་པའམ་ 

པ་གསུངས་པ།། 

ཤེ3། དྷ་ཡ། བྱཡཿ འཇིག་ 
པ་དང་། ཟེགས་མ་དང་། 
རལྩག'་མའམ་ལུས་པ། 

7) 2/1༡ 

འའ 
རུ -&©/ 

གོད་མོ་ དགོད་པནི་མིང་། 

གོང་ཚབས་ཆེ་བ་ ཤོར་གད་ཆེ་བའ།། 

གོན་ གས་མོཌ'གྱོན་པ། བགོས་པ། 

གོན་སྨམ་ གས་བཟ་བའི་རྣམ་བྲ། 
གོན་རོམ་པ་ གོས་བྱོན་པ། 

ཨཤཱཀཿ ཐམ་གོས་ཀྱོན་པ་ 
དང་། མགོ་ལ་འྭ་གོན་པ་ 
ཟེང་བ་ལྟ་བུ། 

གོན་པ་ནང་ཚངས་ཅན་ གས་བར་ཕྲིང་བལ་ 

ལ་པེཌ་པའི་བང་ཚངས་སམ་ 

ནང་ཚངས་ཅན་བྱི་གར། 

གོན་ཕྱེང་ ཕིང་པའི་གས' 
གོན་བྱ' གོས་སེགས། 

གོན་རོང་ ཤོན་ལའི་དུས་ཡུན། 
གོན་ལྷམ གྱོན་པ་དང་སྟམ། 

གོབ་ཞོན་ ་ཨེ་ལེ་མེད་པར་འཇག་གས། 
གོབ་ལོན་ བྱ་སཱ་བ། ‹ 

འཆལ་ཏེ་ལམ་ཚམ་འཚལ་བ་ 

དང་འབོད་པས་མ་རེེད་པའ། ཡང་ན། 
རི་ལ >. ༧༡ ༩༨ ༥. ༠6༨ 
ཡཾ་ལ་བྱས་ཏེ་འལ་ཕྱི་ཙམ་དྲ་བཙལ་བའ་མང་། 

གོམ་གསུམ་གན་ན 
གོབ་ལབ་མ་ཀབྲས་པ་ བས་པས་མ་རྙེད་པའི” 

དན། 
༨ ཆོ ངི རར ར་ 

གོམ་འགྲས་ འགྲ་སྟརས་ཏ་ལུས་ལྔམ་ལྡེམ་ 

ནང་འབྲ་བའི་མིང་། 

གོམ་སྟང མས་ འབྲཾ་སྟངས། 

གོམ་སྟབས་ ག་པའེ་སྟངས་རྟབས་ཏེ་ཆང་ 

. པ་ཧྱབ་ཚྭལ།ཌ 

པཱད།, པད། ཀརང་བཀྲད། 

ཀང།ཕལབ་གམ་པ་པར་བ། 

གོ པ་པ་འབུར་བ་ ལུས་ཞན་པའམ་ར་ངཟི་ནས་ 

གམ་སྟབས་པས་འཁྱེང་བའམ 

ཀང་པ་འཆལ་ནས་འགྲ་བ། 

གོམ་པ་རེམ་བགྲོད་ བྱ་བ་དང་ཤེས་ཚད་སེཌ་ 

རིམ་གྱིས་གང་མཐར་བྲོད་ 

པའི་དན། 

གོམ་པ་བླྲསི་བ། གམ་ང་བསྐྱང་བ། 

གོམས་པའི་སབས་ དམ་པ་ངབ་ཚལ ཞིག 

གོམ་པ་ བཱ 

༥ ༤༩༧ བོ་བ མཁོ 

ཐྱམ་ཞན་ཤ སམས་པཡ་སའ་ནན། 

གམ་ལོབ་ ལེ་ལ་པྲས་པ༣་དན། 

གོམ་གསུ་མ་ ངཔཱད ཁྱབ་འཇུག། 

གོམ་གསུམ་གནོན་ དིབྲིཀམ། ཏིཔདཔྲིཀམ། 
ཁྱབ་འཇུག་གམ། མེའ་ཐུང་་ 

སྟེ། རྫོན་སྙ་མ་ཤིན་སྟེབས་ལྡན་ལ། ཁྱབ་འཇུག” 
གིས་མྲིང་ཐུང་གི་གཟུགས་སུ་བྱས་ཏེ་མ་གཞི་གོམ་་ 

པ་དྭ་ཕཱོང་བའི་དེ་མ་ཟད་གསུམ་ཨང་བྱེར་ཟེར་ 

༢༡༣༤༤ ̂  

' ཡྩ 



༼ 

-- 

གོམས 

བས་ལུས་བརསྙེད་དེ་རི་རབ་དང་རྲ་མཆོའི་མཔེལ། 

ལ་ཀང་པ་གཉིས་བཅག་ནས་གཅིས་གི་འཇེགས་མ 
མེང་པས་སྟཾབས་ཝྡན་གྱི་མགོ་ལ་བཉག་གོ། ཉེས་ 
ཧྭ་རྒྱན་མཆན་དྭ་གསུངས་པེ།། 
གོམས་ བྱ་བྱེད་བཟང་ངན་གཉིཕ་ 

ཀར་གཏགས་པའི་མིང་དྲ་ 
གསུངས་ཏེ། བཟང་གམས་དང་ངན་གོམས་ཅེས་ 
ལ་ལྟ'བྲ། 

གོམས་པ་ གུཊནི་ཀཿ 'ཨྷསཿ ཛཱམ། 

ཆུང་དྲ་ནས་ རྐྱད་ལ་གམོཔ་པ 

རྟེ ཀླག་པ་བེགས་ ལ་གོམས་པ། བྱང 'བའམ། 

ཡོབས་པ་དང་ཤེས་པའི་དན་ཅན། གོམས་པ་ 

དང་། གམས་པར་བྱས་པ། གམས་པར་བྱེད་ 

པ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

གོམས་པ་ཀློང་དྭ་གྲར་པ་ གམས་པ་དབང། 

དུ་གྱར་པ། བོ 

གོམས་པ་ཅན་ ཀཾ ཉམས་ཡོོང་ཅན། 

གྲམས་འདྲིས་ཅན་ རྫོན་ནཔ་འདྲལཧིང་ 
གམས་པ་ཅན། 

གོམས་པར་བྱས་པ་ ཡང་ཨང་ཡིད་ལ་བྱེད་ 

པའི་དན། 
གོམས་རབས་ཅན། ཡོན་ཏན་ཅན། 
གོར་ ཕྱགས་གོང། རྐཾར་ནད། 

གོར་གོར་པ་ མངལ་གྱི་གནམ་སྐབས་ི་ 

ཡུབ་གྲབ་ཚྫལ་ཉིག་ཡ་ཟེར། 

༢ཾ° 

ྦ གོར་གོར་པོ་ ཁྱནཿ 

གོང་ཙྲནྡན་ 

མངལ་ཤྱི"སེམས་ཅན” 

ཆགས་རྐབས་ལུས་འབགྱང་བ། 

གོར་པ་ གྲ་བར་གྱར་པ། 

གོར་བ་ མཐྲགས་པམ་ས་བ 
གོར་བུ་ པེཆཿ ཙྭཏུ་རྲསཾཀཾ། བེམ 

ཁྲིའུ་སྟན་པ་དང་། རྟན་གོང་བུ" 
སྟེ་སྟན་ཟུམ་བུ་དང་། གྲ་བཞི། དྲམ་བུའམ། རྡོག་ 

པ་ཡའང་།། 

གོར་བུ་བཅོལ་ལེ་ རྡེག་པཾ་བཅད་པ། 

གོར་མ་ པ།ན། ཀོངྱི། གསེག་མ་ 

དང་། རྡཾ་བཞམ། དེཾའི་ཡྱེ་ 
མ་བྱས་པའི་མིང་སྟེ། ལུང་ཕྲན་ཆེགས་ལམ། = 

ཆུས་སྐར་གྱེ་གོང་མ་དང་། ཞེས་གསུངས་པོ།། བུ 

གོར་མ་བཀུམ་པ་ པཤེཡཿ ཐེ་ཆོམ་མེད་པ། 

གོར་མ་ཆག་ ཐེ་ཆོམ་བྲལ་བ་དང་། ངེབ་ 

བ་དྲང་། ཐག་བཅད་པ་དྲང་& 

ཡིད་གཉིས་མེད་པ། དེ་འབྱང་བ་གོང་མ་ཆག་ 

གཾ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 
གོར་མ་ཆགས་ ཐྲེ་ཆོམ་དང་བྲལ་པའེ'ཤེས་ 

པ་མེགས། ཐྲ 

གོར་མ་རྡོ་ དེ་རིལ་བུའམ་ཟླུམ ་པ། 

གོར་མོ་ དཱ དུ སྒོར་མེའམ་ཟླམ* 

པ་དང་། དང་ཅེ་དང་། 

ཕྲང་ བཞི་སེས་དང་ ། གཞེད་ སཕེམས་ལདང་ འཇུག། 

གོར་ཅྲཿན། མློན་མེ་ཤིང་། 



གོང་ར་རོ་ 

གོར་ར་ར་ མཐའ་ནས་གོརང་མོང་འཁརང 

བཞི་དན། 

གོར་ཤི་༩༥ གོར བཡང་མགོ་ཉེས 
པའི་ཙན།དན་མཆག་ཏྭ་གྱང། 

པ་ཉིག་སྟེ། ཙན་དན་དཀར་པའེ'་རྟམ་གྲངས་མུ་ 
བཤད་ད།། 
རབ རར བལ་ཡུལ་བྱི་མི་རེགས་ཕྱི་ཨི་ 

མིང་སྟི། གར་ཏའི་དཔཾན་ 
པ་དང་གར་བད་ཀྱི་དམག་འཐབ་ལ་བ། 
གལ་པ་ འཁྱམས་པ།་དང་། ནར་བང་ 

བྱེད་པ། ྭ 

གལ་བ་ ནར་བ་སྟེ། ལམ་ནར་བང་ 

ལམ་གལ་དང་ལྟ་བ་ནར་བང་ 

ལ་བགོལ་ལྟ་བྲ་རྟེ། འགལ། ལམ་གལ་པར་མཁར་ 

པའི་སྫག་ཡུས་ཀྱིས། ཞྙེས་པ་ལྟ་བུ་ང་ཏྲག་མེན་པ། 

གལ་མ་། ཟན་དྲན། 
གལ་ས་ ལློག་ཏུ་དང་། འཁྱམས་ས་ 

དང་། ཧོར་བཞི་ས་དང་། 
གཡང་བཔ་དང་། ཡམ་ལག་པ་དང་། ལག་པར་ 

འཇུག་པའི་པའ།། 

བ་ 

ཌོ ༩ ༤༨༧ ༤༥༧ ° 

བས ྲ བསྡ། ཨམྦང། ཅེལ། ཅཔར། 

ཀམཱལཿ ལྭཕན། བགོཾབ། 

གབ་བ། གཅེར་རྐྱེབ། གཅེར་ཕླིབ། ན་བཟའ་ 
ཟེར་བ་རྟམཔ་རྣམ་གྲངས་པེ། །དཔེར་ན། ཤ་ 

ནའི་གོས། བལ་གོས། ཟང་མདི་གོས། དུཀུལའི 

གོས་སྐུད་ 

གོས་བསྙེན་པ 

གོས། རས་པལ་གྱི་གཾཔ། ཀོཏམ་པའི་གོས། ཉི 

འག་གེ་གཾས། རྟེད་གཾས། བླ་གཾས། སྨད་གས། 
ཐང་གས་ཟེར་བ་ལྟ་བྲའ།། 
གོས་ཀྱེ་ཁྱིམ་ གས་ཀྱི་ཁང་པ། གོས་ཀྱི་ཆོག” 

ཤེས་པ། གས་ཀྱི་གདང་ 

ཤིང་། 

གྲོས་ཀྱི་ཧྭ་ གོས་ཀྱི་གནམ་ཟློཞམ་ཡང་ན”་ 
སྲེ ཕུ'་ཐུང་ལ་ཟེར། 

གྲོས་ཏིས་དཀེས་ ལུས་ལ་གཟན་གོས་ཕེགས་ 

ཀྱིས་དཀྲེས་པ། 

གྲོས་ཏིས་ཆབ་ལ་བརོན་པ། གོས་བཟང་པའི་ 
ཆེད་དྭ་ཊེ ལ་བའམ་བཅཙོན་པྲ། 

གྲོས་བཀབ་ _ པྲཚནྨ། གཤོགས་པའེ་ 

འདམ་ཆེག། 

གྲོས་དཀར་ གས་དཀར་ཅན། མྔཌ་འཆང་ 
དང་། ཁྱིམ་པ་ལ་ཟེར། 

གྲོས་དཀར་ཅན་ ངཌརླཔསྭིཊཱ། རཌ་འཆང་།། 
གོས་དཀར་འཆང་བ་ རྫགས་འཆང་གི་མིང་།: 

གྲོས་དཀར་པོར་འཁྲེལ་གྲིས་བཏང་བ་ 

ྦ གས་དཀར་པ་འབའ་ཉིག” 
ལ་བྱས་པ། 

གས་ཆེམ་བྱེད་ཀྱི་སྐྱད་པ། 
གོས་གྱེན་པའམ་གཡོགས་པ། 

གཾས་གཞུན་ལ་གཡགས་པའི་ 
བྱ་ཞདས། 

གྲོས་བསྐྱེན་པ་ 

༤ 



གས་སྐོན 

ོས་སོན་ གོས་བྱན་པ། 
.གོས་ཁ་ གས་ཀྱི་ཚད། 
གོས་ཁ་བརྒྭ་ཐམ་པ་ སྣམ་གོཔ་ཁ་བརྒྱ་ཡད་ 

པར་ཟེར། 

་གོས་ཁར་ ཙསཊ། གོས་འཇགས་རའི་ 
ཁང་པ། 

་གོས་ཁུམས་པ་ གོས་ལ་གཉེར་མ་བྱང་བ་ 

དང་། གས་བསུམ་པ། 

གོས་ཁྱིམ་ ` ་བ། གུར་ཞིག་གི་མིང་།། 
གོས་གར་ གོས་དཔྱང་བའི་ཤིང་གི་ 

གདང་བྲའམ་རྒྱག་སྨོམ་ལ་ཟེར། 
གོས་གུར་ ཕིང་བུར། ཟླ་གུར། རེ་གུར། 

རམ་གུར། 

གོས་ཧོན་ གས་ལུམས་ལ་གྱོན་པ། 

གྲོས་གོན་ཟིན་པ། གས་མནབས་དང་། བགོས་ 

དང་། བཀྲུབས་ཟིན་པའ།། 
གོས་འགྲེད་པ། གོས་ཧུལ་ཞྱིང་ལྟེབས་པ། 

གྲོས་གྲམ་ གས་གདན་ཧྱ་གྲམ། 
གོས་སྒབ་ གོས་ཀྱི་མཐྲའ་དང་། གོས་ 

བཀབ་པའིེ་དྭ་ལ་བ་དང་། 

གོས་ཐུང་ངྲ་ལ་ཡང་འཇུག། 
གོས་སྨམ་ གངཟ་བྱག་པའི་རླམ་ལན། 
གོས་ངན། གོས་རྒྱ།ངན་པ། 

གོས་སྔོན་ཅན། ཕྱག་རྡེར་གོས་རྫོན་ཅན་དང་། 
སབས་བཟང་དང་། གཟན་ 

36\ˆ གས་ཐུང 

སྤེན་པ་ལའང་འཇུག། 
གྲོས་ཅན། བཏིཀ། མཊཿ པདཾཀ། ཙན 

དན་དཀར་པ། པཏིཀ། ཞཱེས་ 
པ་ཙནན་ཕྱིའི་མིང་། 

གྲོས་གཅིག་མ། ཉ་མོ་ཨཱ་མ། 
གྲོས་བཅགས་ བརུངས་པའི་གས། 

གོས་ཆེན་ གཧཿ རསྐྱིན་ཁབ། ཧྒྱན་དྲུག་ 
ྲ མ། ཧྒྱན་བཅུ་མ། ཛྲས། བྲན 

ཐྲི། དཀྲུལ། ཧོར་བུ་ཆབ་བདྲན་མ། འབྲག" 
བརྒྱ་མ། འབྲུག་རིས་མ། མཇོད་གས། ཧོར་ 
གས་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། བུ 

གོས་ཆེན་པོ། དྭཀུལའི་རས། 
གས་མཆོག པཊ༔ ཀུན་དགའི་གས། 

གོས་བཟང་། དཀུལ། ནང་། 

བགསལ། མི་སླིབ་གོས། རབ་ཕྲན། རུབས་མེད་ 
གས་རྣམང་ཟེར་བའོ། 

གོས་འཆག་ཏུ་བྱངག་པ། སྣམ་གོཔ་ལྟ་བྲ་ 
ཆུར་འཆག་བཅུག་པ། 

གོས་ཏོ་ གས་ཉཾས་པ། 
གྲོས་རྙིང་ གོས་རྙིང་པ། དུག་པ། བེམ་ 

པ། ཟད་པ། ཧྲུལ་པོ། 
གྲོས་བརྙན། གས་བུལ་གྱོན་པ། 
གྲོས་བརིངས་ འདབ་ཆིག། 
གོས་མུག་ གས་ག 
གྲོས་ཐུང་ དངར་མཞརམ་སྨད་གས། 



| གོས་མེད་ 

གས་མཐའ་ 

གོས 'མཐའ་ གཔ་ཀྱི་མཐའམ་གཤམ། 

གྲོ་ས་དྭག་པ་ གས་རྙིང་བྱལ་དྲི་མ་ཅན། 

གོས་འདུག་ ཆུ་གས། ཆུརས་བཕམ་ 

འདམས་རས། 

གྲོས་པ། བགོ་བ། འགོས་པ། དི་མས 
སྤགས་པ། 

གོས་པ་མད་པ་ ནིངཔལེཔ། དྲི་མ་མེད་པ། 

གོས་པོ་ གྱེས་པོ། གོས་པོས་ 

བསྲུངས་པ། 
གྲོས་ཕྱེད་ཕུ་ལུང། གོས་ཕྲ་མེད་དེ་ཕ་ཐུང་ 

མེད་པ། 
གྲོས་ཕྲ་ :ཨཤཱཀ། དངར་གོས་ལེགས་པ། 
གོས་ཕགས་ གས་ཚང་མའམ་གས་ཡོངས་རཌ། 

ཟེ གས་ཐམས་ཅད། 

བོས་བྱེད་ གས་བཟ་བ། 'ཆེམ་བུ་བའི་མིང་། 

གྲོས་བྲལ་ གོས་མེད་ཡུས་ཆྗེན་ལ་ཟེར། 
གོས་སྦེད་ སྤུང་ཕཾ་གས་མེད་པ། 

མུ་སྟེགས་གཅེར་བུ་བ། 
གཅེར་བྲ་བ། དམར་ཧྱང་། 

གོས་མེད་མ། སྤང་མོ། 
གས་དམར་སྡེ" ཉན་ཐྲཾས་རྡེ་པ་ཉིག། 
གྲོས་ཅམ་ གས་ཉེག་གི་མིང་། 
གོས་བཅེམས། གོས་འཆོམ་ཟིན་པའི་འདམ། 
གོས་བཅེ་མས་ཉེས་པ་ གོས་ཕགས་ཆོམ་ངན་པ། 
གོས་ཚགས་བྱེད་ གོས་འཆེས་པའམ་བཅོ མ་པ། 

གོས་མ་ 

གས་སོགས་འདྲ་བྱེད་བཟེ་གྲི 

བཾ་ས་ཆཔ་མ། ཆོས་བཧབ་བྱས་པའི་གོས། 

བོས་འཇར་ གོས་ཀྱི་མཐའ་སགས་ཆད་ 
ནས་པ་ལ་མང་འཛར་བ། 

༤༽ ༨༠༩ ༦ ༤ 

གོས་ནག་པ་ གས་རྙིང་ཞིང་ཧྲལ་བ། 

གྲོས་ཟད་པོ། གོས་པོཌ་ཉིང་ནས་ཧལ་ཕོང་བར། 
༨༩ < རོ་བ གཡ ˆ 

གོས་ཟས་ཀེ་འཚམ་མ་ གས་ལེཌ་པར་བྱེན་ཉིང་ 
སློང་མོས་འཚོ་བའི་བུད་མེད། 

གྲོས་ཟེ་གྲས་ གོས་རྙིང་ནམ་ཕོང་བ། 

གྲོས་བཟང་ སུཅེལཀཿ ཀན་དགའི་གས། 
སུབས་མེད་གས། 

གྲོས་བྲཟ་བ་ གོསཔ་འཆེམ་པ་པ། དུབ་པ་པ། 

གོས་ཡུག་ གས་ཆེན་རྟེབ་ཟླིལ་ཏེ། གོས་ 
ཆིན་ཁ་ཚང་ཅན་ནམ་རིལ་པོ་ 

གཅིག་གམ་ཁ་མ་བྲཾར་བཞ།། 

གོས་ལག་ གོས་ཀྱིམིང་། ཕྱ་པ། 
གྲོས་ཤད་བརྡབ་བྱས་པ་ གོས་རྤ་སྤུག་ཤད་ཀྱིས 

ཤད་ཅེང ལག་པས པདཔ་པ། 

གྲོས་ཤུབས་ གོས་ཀྱི་སྣེད། 
གྲོས་བཤམ་ བྟི་ཿ པྲ་པའི་གོས་གཤམ་ 

དང་། ཐང་གའི་གོས་གཤམ། 

གྲོས་སེར་ཅན་ མིདསངཿ པཱིདསྦང། ཁྱུབ་ 

འཇུག་དང་། འུག་པའི་མིང་། 
གོས་སོགས་འདྲ་བྱེད་བཟོ་གྲི། དླ་གྲི་དང་། 

བྲཾ།གུག་དང་། ཆན་ཁྲི་དང་། 

»~ 



- 

གོས་སླ་བ 

ཕུལ སླད་ཁ་གཅིག་ཏཱ་གྱེའུ། ཇབ་ཅེ་མ། ཇེམ་ 

ཆཚེ་ཡང་ཟེར། 

གོས་རྨ་བ་ པུསོཧྭ། ཀང་ཤུབ་ཨོཾ་མུ་སུ་ 

ྦ ལྟ་བུ་ཕྱ་བ། 

གོས་བསུམ་ གོས་གཡོགས་པའམ་ཁ་ 

བསུམ་པ། གོས་མཐའ་ནས་ 

ནང་དྲ་བསུམ་པའི་དན། 
གོས་ཧལ་ ནྭཀཀ། གོསཔ་རྙིང་། གོས་ 

_ཧྲུལ་པཾ། རབ་རངལ། 
པོས་ལྷོད་པ་ གོས་ནམ་འཇུས་པར་ཐོང་ 

ཟེང་བ་དང་། སླ་རིན་སྲོད་ 
ཟེང་ཏེ་གསེར་སྲང་གསུམ་སྤད་དེ་གོས་ཐཾད་སྒོ་ 
བཅད་ད།| ཉེས་པ་ལྟ་བུ། 
ཀོ ཕྱགས་དང་། གཤངས་ དང་། 

ཞོད་ཟེར། 
གཱོ་ཏ་མ་ ཤཀའི་ རིགས་མིང།། 

གླི་ཏ་མཿ པངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ཏེ་ 

དགེ་སྦྱོང གླི་ཏམཿ 
གཱཾ་རི་མ་ ལྱ་མོ་ཨུ་མ། 

བ)་ ཉམམ་པའི་དེན་ཏེ། ལམ་ 

རེམ་ལམ། འདྲོ་བ་གྱ་ཉིང།་ 

མགོན།མེད་པ། །ཞཱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཨང་ 

གྲངས་ཀྱི་རྟམ་གྲངས་ཏེ་ ཆེ་བ་མ 

ཐྱེས་པ་རྟ་བྲ་ལའང་འཇུག། 

བཱ ༢༠༧ 

བ།་ཀ་ 

འ ཇོ 
ག་ཁུ་ཅན་ 

ག་ག 

གྲྭ'བཅ མ་པ་ 

མྐེ་ཀ་དང་། རྐྱེ་ཀ། ཡུལ་སྐད་ 
ལྭ་ས་ཀའི་མིང་ང་། 

ཀཊིལ། ཇི་ཧན། ཇིདྲ། གཡ་ རྒྱ། 

གཡོ་ ་ཅ། 

ཚདྟ། ཇིད། རྒྱ་བྲབས་དང་། 

གཡོ་ཐབཔ་དང་། རཾ 

པད སེམས་དང་། མླ་བའི་གྱ་གྱ་པེཌ་དང་། ་ཆ 
ཚྲ་ རབྲ་ོ་རར་ ༤ 

ལེ་ཆ་ལེ་དན་མེད་པ། རྦྲལ་གྱི་མིང་དྲདང་འཇུག། 
གྭ ཉན་ ཀུཊིལ། ཀཊིལཀ། གཞོ་ཅན་ 

ྦ གྱི་མིང་། རྒྱ་ཅན་དང་། 
རྒྱ་མ་མཁན་ཡང་ཟེར། 

ག་ཤཱ་བྱེད་པ་ ྒ གཡོ་བྱེད་པ། 

བ། ་ཧཱའི་མོ་ སྨིག་རྒྱ་སྟེ། ཧྱང་རིང་ཆུ་ 
ཡང་ཟེར། 

གྭ་ཧུར་བྲགོད་པ་ ཨ་ཡོར་འགྲེ་བར་འཇུག་ 
པའི་མིང་། 

ག་ཧུར་འགྲོ' ཨཧིཿ འབབ་ཆུ་དང་། འཁོག་ 
ུ འགྲ། སྤལ་པ་དང་། དུ་བ་ ` 

_དང་། རླལ་གྱི་མིང་། 
ཐད .རྤངས་ ~© 

བ་བརྒྱད་ གྲངས། “< 

པ། ཌ' གྲངས་ <" 

ག་བ།ཅེག'་ གྲངས། <? 

ག་ཉེས་ ང་མཚརང་ཆེན་པ། ཧ་ལས་པ། ་ བྲ 
* བཏག 

སས་་ས་ས་་་སས་ས་སསས་སསསསསསསསསས་ས ས་ས སས་བ ་་་ ཅཅ. 
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ག་གཉིས་ 

ག་གཉིས དྭཔཱཏིཿ གྲངས་ “4 

ག་ཤོ་ རྭ་རྒྱན། 
ག་དོ་ ཀུརལཾ། །མུངཛྫདཿ ཨུང་ཤཚད། 

ན རྱན། 
གཱ་དུག' ཁཌཤཱཏིཿ གྲངས་ ¿༦ 

ག་བདུན་ པྟསཱཏྭི༔ གྲངས་ “༧ 

ག།ནོག་སང་ སྲུད་ཤ། ལེགས་པར་སྟང་བ། 
ག་ནོམ་རསང་བ་ གྲཟུགས་ཁམས་པའི་གནས་ 

ཤིག་དང་། ཡང་། སུདྲོཤཱ། 
ཡད་པ་དང་། ལེགས་པནི།དན། 

གབ་ནོམ་པ་ པཉིཏ། ཕེསལ། ཕྲེ ལུ། ཕུན་ 
སུམ་ཆེཌ'པ། ལེཤཱལ། སམྨན། 

དབང་ཐྲང་ཆེ་བ་ལྟ་བུ། ཨང་། སླ་ང་རའི་མིང་ 

དང་། མཆོག་དང་། མཆད་རྫས་པེགས་འཕྱོར་ 

པ་ཕུན་སུམ་ཆོགས་པ་ལྟ་བུ། ཟས་ཕུལ་དུ་བྱང་བ། 

ལ་འཇུག་ག | 
ག་པ་ ནཏ། གྱ་ག། ཉམས་པ། རྒྱད་པ། 
ག་པ་བཅོམ་པ་ ཆད་ཟེས་པ། 
གྭཐུ། ༩༩ ངེ བིདྲིཟཔནཏྤ བདྲ་ཉིང་དྲ་ 
ཉམས་པ་ཉེེས་འབྱའར་བས། ཉམས་པའམ་ཉམ་ 

ཐག་པནི་དན་ཏེ། འགྲ་བ་གྱ་ཉིང་མགོན་མེད་པ། 
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། ཐྲ་ཤལ་དང་།|བསླར་ 
བའི་དེན་དུདང་འཇུག | ྦ 
བུ།མ་ཀཱ། དང་བ་མིན་པ་དང་། མི་བཏན་ 

བ་མེད་པ། ཀྲ་ཅའི་ཟླ་དང་། ྦ 

གྱང་གྱིང་ཆེ་བ 

ག་ཅོམ། ཤུནྟ། གྱ་རྩོམ། མ་བཏྟགས་ 

_ པར་བྱེད་པ་སྟེ། གྱ་ཆོམ། ྭ 

ག་ཆམ་ སཧབ། 453: ཆེད་དུ་མ*ོ 

བསམ་པའི་གློ་བུར་བ་ངང་། 

བག་མེད་པ། མ་བཏགས་པ་དང་། ཡིད་དུ་མ” 
བཅཌ་པ་དང་། བཐྲེ་ཆོམ་ལའང་། །ཨང་གྱ་ཆོམ་དུ 

འགྲོ་བང་མི་བྱཞ་ཁྱེས་པ་བརྟག་དཔྱད་མེད་པ་ལྟ་བྲུ། 
ག།་ཆ་མ་ཅན། ཀིཊཀ། ཐེ་ཆོམ་ཅན། 

ག་བཞ་ ཙཏུརཤཱཏྲིཿ གྲངས་ “༤ 

ག་གསུམ་ ཏྭཏི། གྲངས་ “༣ 

གག་གྲོག་ ཀྱག་ཀྱོག་རྟེ། དྲང་པཾ་མིན” 
པའི་དེན། 

ཅད མཿ གླ་གྲ་བ་ཞོང་ཿ 
འགྱར་པ། ཆུད་ཟཾས་པ། 

དང་། བརླག་པའམ་བརླགས་པ་དང་། བཤིགས་ 

པ་ཡའང་ང་། ¡ 

གང་ གྱང་གིས་བསླེར་བ་དང་། གྱང 

རྒམ་དང་། པ་ཀང་པས་ཅིག། 

བཞི་གྱང་ཅིག་ཐེད ཀི་ཤིང་མློམ་རྟེ་ྱང་སྦོམ་ཞེས་ 
པ་ཌྟ'བྲ། 

གང་ཁོག་ ཁང་པྭ་རིང་པའི་བང་གོག། 
༽- ཝེ ༨ ་ ༠༨ 

ཱ . ཨ .- ཤི .„ ཁྱ ཟ་ ༠ , མུང་ ཧབ་གོགང =£ ང་ལའི་སངྒ་ཤཱནུ། ( 
རལ་སང་བ། 

༤༥ ༽ ༤༥༨ ཟོ ཆོང ངོ 

གང་གང་ཆ་བ་ འབྱངས་ཉམས་ཆ་བ། 

པལ ༤ 



གང་ཅ 

གང་ཅེ་ གྱང་གི་མིང་ལ་ཡ་དྭགས་སྐད 
དྭ་བརྗེད། 

གང་ར་ པ་ཕག་གི་རང་བ། 

གཧང་རེམ་ ར་བ་རེམ་པ་གསུམ་གྱིས་ 

` བསྟར་བ་ལྟ་བྲ། 
བང་རིས་ ཁང་པ་དང་ཕག་པའི་བྱང་གི་ 

ྦ རི་མོ་ལྟ་བྲ། 
གང་ལ ག་ གྱང་གི ལྡེབས། 

གད་ མ་ཐུ་ར། མཁམ། བཔེང། ལུས་ 

ཀྱི་རལ་རྟབས་དང་ལྡན་པའི་ 

མི་དཔའ་པ་སྟེ། གྱད་ཀྱི་འཇིན་རྟངས། བྱད་ཀྱི་ 
ཅ་ལ་འགྲན། གྱད་ཀྱི་ཤུགས་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

གད་འཇབ་མ།ྲན། ལུས་ཀྱི་དཔའ་ཙལ་རསྟེན་ 

མཁན། 

གད་རྡོ གྱད་མི་རྟམས་ཀྱིས་འཕངས་ 
བྱེད་ཀྱི་རྡ། 

གད་ནར་སོན་པ་ དཔའ་བ་ན་ཆོད་ཇརྫོགས་པ། 

གུད་མེ་ ལུས་ཅལ་འགྲན་མིའམ་སྦེ་ག་ 
ཆེད་མི། 

གྱད 'གཡུང་པ་ པལྲིརཾ། པུཀས། ཌླམ། ཤེས་ 

མེད་ཀླ་ཀླའི་རིཌ་ཤིག་ལ་ཟེར། 

གམ་་ སྐྱེབམ་ བཔམ་གཡབ་ཡ་འཇུག། 

གམ་བུ་ གཡབ་ཆུང་ངང་འཇུག ] 

གམ་།ཁ་ ཆུའི་གྲམ་ཁ། 
གབར་ ཁ་འཕྲེར་བ་དང་འཁྱམས་པ་ 

སྲི གྱི་ན་འདའ 

དང་གཏལ་པའི་དན། 
གར་གོད་ གྱོད་ཁ་མཆ་ངང་། གད་ངར་ 

འཇུག། 

གར་ཏེ་ཁྱེར་ ཐཧམ་དེ་ཁྱེར། 
གཁལ་ ཀོལ་ ཁྱལ་ཁྱལ་དང་། འཆལ་ལེ་ 

འཆལ་ལེར་ལའང་ ། 
ཧི་ རམ་དབྱེ་དྲྭག་པ་འབྲེལ་རྨའི་ 

པྲད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྟེ། ད་བ་པ་ཀྱི་ 
ག་ང་གི །ན་མ་ར་ལའི་རྗེས་མུ་གྱི། 'ཆྕེཕ་བརྔངས། 
ཐཱ ཧྲ ར། !} 
>= > ༧ ༤༨ ~~ ༠༤ མེ རོ ཚི 

བི ཀུལ་ཏ་ཞ6ུས་པའ་ཡུལ་ཅུག་ག་ 
° མིང" 

གྱི་ལྗང་ བད་ཀྱི་ཡུལ་ཉིག་གི་མིང་། 

གྱི་ཐན་ བད་ཀི་མད་ཁམས་སུ་གཏབས 

པའེ་ཡུལ་ཉིག་གི་རིང་སྟེ། 
ཐཐ ༨ 

བར་ན་ར་འཇེ་རག་ཤི་གཉཉིས་དང་། སྨད་ན་མི་ 
ཉ9ག་ཧྱི་བྲང་གཉིས། །ཞྱེས་པ་ལྟ་བུ། ཧྲ་བོད་ 

ཡེག་ཚང་དྲ་གསལ། 

གྱེ་ན་ ཅི་པདེ་དང་། ཐ་མལ དང་། 

དམན་པ་དང་། ཐ་ཤལ་དང་།། 

དམའ་དང་། དན་མེད་དང་། རང་ག་པ་དང་། 

རང་བཞིན་པ་དང་། ཡས་ཀ་བྱེད་མི་ནྭས་པའ།། 
གྱི་ན་བ་ ཧྲི་ན་འཚོ་བ། 

གྱི་ན་འདའ' དན་མེད་དྲ་དྲས་འདའ་བ། 



གི་ན་འདའ་བ 

གྱི་ན་འདའ་བ་ དན་མེད་དང་དམན་པ་དང་ ་ 
རང་བཞིན་པ་སྟེ། རཕྱོད་ 

འཇུག་ལས། བདག་ནི་ཁ་ཟས་གྱི་ནཕ་ཀྱང་། ། 
ཞཱེཔ་གསུངས་པཾ།། 

གྱི་ན་འདན། ཐམལ་དང་དམའ་བ་དང་། 
ྦ དཿ ཆེད་དང་རུང་བྲེན་པ་ 

ཡའ།། 
གི་ན་པ་ ཉམས་པ་དང།། ཐ་མཁལ་པ། 

ཐ་ཤཝལ་པ། 

གྱི་ན་བ" གྱི་ན་འཚོ་བ། 

གི་ནའི་གཡང་ རྩོམ་ལས་པ། ཡས་ཀ་ཆེར་ 
ྦ མི་ཐུབ་པ། ལོག་ཆེཔ་ཐམཔ་ 

ཅད་ཀྱི་ནའི་གཡང་ལ་བསླར། ཞྱེས་པ། 

གེ་ནར་ དན་མེད་པ། རང་འགར། 
གི ནར་བོར་བ་ དན་མེད་དཱ་དར་བ་དང་། 

རང་འགང་བཞུག་པ། 
གི་འ 2 གཅམ་ཡས་བགྲང་ཨམ་ཀྱི་འཕོ 

དང་། ཞེས་པ་གཡའ་ཕེལ་ 

ཡབ འངས་གནས་དྲ་བདྲན་པད་བཅཞེ་ད། 
༤༨, ཤར རར 
གེ་མི་གྲོལ། བྱ་ཉིག་གི་མིང་། 
གི་ལེང་ ཀུལིརྟ། མདཾ་སྨད་ཨ་མདར་ 

ཏ་རིགས་བྲར་གཉིས་ཡོད་པ་ 

ཡབ་མཆོག་བུ་གུར་པ་བི་ཡིང་དང་གནམ་ཕ་གཉི་པོ། གི་ལིང་གི་བར་ཙལ་དཀུས་སུ་འབྲན་པ' 
ཏ་གྱགས་འགྲན་པ། ྦ 

གིབ་ཤིང 
གེ་ལིང་ཆུ'ཏྟ་དཀར་པ་ འཇིན་པ་དཀར་བ་ - ྦ 

` 

སྟེ་དངུལ་ཆུ། 
གེ་ལེང་ཆུ་ཏྟ་མྨོན་པོ་ དངྲལ་ཆ། 
གྱི་ལེང་བདུད་རྩི་ རྟ་མཆོག་གེ་བུན་ལ་འཇུག་ 

བྷམ། 

གྱེག་ ཤིང་གིི་ཝྤགས་པའི་འ་ཅི་ྟེ། 
གྱིག་ཅེས་པའི་རྫས། མཾ་ཊར་ 

གྱི་འཁེར་ལ་ཕགས་བཟ་བྱེད། 

གག་ཤིང་ ཐེག་གི་ཤིང་ཐྡོང་། 
གེང་ ཀིྐྭ་རཿ ཟུར་ཆག་པས་གིང* 

ངམ་གྱིར།སྟེ་ལྷའི་ཕཾ་ཉའམ་ 

གཡག་སྟེ་གིང་ཕོ་གིང་མེ་གེང་ཞྱེས་པ་ལྟ་བུ། 

གེང་གོང་ སིམ་པ། བདེ་བ་བྱང་བ། 

ཉེ་བ། 
གྱིང་མོ་ ལྭའི་ཕཾ་ཉ་མོ། 

གྱེན་ གྱིན་དང་གིན་ནི་དྲུག་ཟླ་དང7 
_ ཆ་འྲད་བདི་དྭ་ལ་གསལ་བེད་ 

ཀྱི"ཕྲད། 

གིན་ཏ' དན་མེད་དྲྭ་སོང་བཞམ་གླུ་ 
མཚན་མེད་པ། རྒྱ་མེད། 

གྱེན་འདའ་བ། ཉ༡མ་ཆུང་། ཐ་མལ་པ། 
བྲ་ཤྭལ། 

གྱིན་འདས་ རང་བཅིན། 
གེབ་ཤིང་ སྨན་རྫེན་ཐྲཐེས་བཞི། 

ི | གབ་མང་། 

༥༡༣:: 

་ 
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གིམ་བག 

མེ་ལ་ཝྡེ"'ནར'བྱག་པ་སྟེ་གྱིནང་ 
བག་གིས་འབྱག་པ་ཟེར བ་ཝལྟ། 

གྲིམ་ཤང་རེན་ཆེན་སྤུངས་པ་ ཚིསྣ་གཱང་གྱི་ 

དཔེ་ཆ་ཉིག། 

ལ་གང ་ དུརྨ། བྡྲཏ། རོལ་མོ། 

གྱམ་ཤང་ཀང་ཇོ་ པད་ཆརྗེ'་སྲང་བཙན་རྒམ་ 

པའི་བཙན་མོ་ཡིན་པ། ཧྱ་རྗེ་ 

ཐང་ཐའི་ཙུང་གི་སྲས་མོ་རྒྱ་བཟདའ་ཀང་ཇེའིམཚན།་ 
གིས, རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སླའི་ 

ཀྱ 

འཕྲད་དེ། ན་མ་ར་འའི་མཐར་ 

གྱིས་བྲོབ། དཔེར་ན། རང་བཞི་ན་གྱིས། བསམ་ 

གྱེས། ཞྭལ་གྱིས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའ།| 
༡ 

^ 

ཤེམ་བག་ 

གིས་ཤིག་ བཏླལ་ཆོག་སྟེ་བྱས་ཤིག་ཅེས་ 

ྦ པ་ལྟ་བྲ།། ྣ 

ཧྭ་བ' བདྲེཏ། ང་རྒྱལ་ཅན།་དང་། 

བསས་ཐ་དྲར། མཆུང མཿ 

དང་། འཁྲུད་པ་དང་། ཡར་འཕར་བ་ལའང་། 

ཡང་། སབས་ཡ་ཐང་བ་ཁལ་ཅན་ལ་འཇུག་གེ། 

བུ ནམ་ རྒྱ་ནམ་མམ་རྒྱ་ཐབས་དང 

གཡོ་ཐབས་ལ་འཇུག། 

གུག་གྭག” ཁྱག་ཁུག་སྟེ་འད་ཁྱག་ཁྱག་ལྟ། 

མྱང་ལུ་ཇ་ ཏྲ གྱེང་ཕའམ་བསྐམས་པར་ཕོང་ 

£ བཞི་དན།ད་འཇུག། 

གྱོར་རཾ། བསྐམ་པའི་རཾ་ཁག་ གྱང་ར་ 

༤༠2 གེ་བ 

བུར འགྱར་བཞི་འདས
་ཚིགམ་སྐཡ” 

ཚེག་གྱང་ཟི
ན'པ་དང་གྱར

།དྲ” 

ཆུག་པ། ྦ 

སྨན་པའི་ཆེག་སྟེ། གྱར་ཅིག་ 
གུ་ཞེས་བའི་གུ་ཡང་སྨཾཞ་ཆེག་ག། 
གུར་ཏ་ར་ གྱར་འང་ཇམ་གྱང་བར་ 

ངེས་པ། 

གུར་ཏོ་ བརྡ་རྙིང་དྲྭ་གྱརད་ཏ།། 
ཞེས་པ་སླང་བསྔའམ་ད་དྲག་ 

ཅན་གྱི་ཛྫོགས་ཆིག་གོ ། 

གུར་དུ་ཟིན་ཀྱང་ གྱང་དྭ་ཆུག'་པའམ་ཚར་བ། 

བདན གཏན་ཆག་འདྲེན་པ། 

པར་པའི་རྣམ་པ་ བརི་རྲིས། དངས་པའམ་ཆས་ 

ྒ གང་ཉིག་འགྱང་བའི་ཁྱད་ཆེས། 

གུར་མོ་ལྟོ་དཀང་ བ་ཉིག་གི་མིང་། 
གུར་ཆུལ་ འགྱརང་སྟངས་ལྟ་བྲ། 

གྱེ་གུ་ ཕྱོགས་གཉི་ཕ་ཕུ་བུག་པ། 

གྲཾ་ཀུར་གྲར་པ་ ང་མང་གི་རྨལ་པའི་རྟེང་གི་ 

ནོག་སྟེ་ཤ་རྡེག་ལྟ་བུ། 

གེ་གག་མི་ཐུབ་པ་ ཨར་གྱེ་བ་དང་མར་གུག་ 

མ་ཐུབ་པར་ཟེང། 

གཧེ་གར་ བདན་པའི་སྭ་ཉིག་གི་མིང་། 
གྲེ་བ་ ཕྲགས་གཉིས་ས་ཁ་གེ་བ། 

-" 



གྲེན་འགྲོ་ 
ཧན་གཱ་ 

གྱེན་རྒྱག་ 
_གེན་ཆད་ 

གྱེན་རྟོལ་ 
ཧེན་ད་ 

གྱེ་རེ་ཕྷ་པ་ཞི་ལྷ་པའི་གཙང་ 

པཾའི་ཕྙཾ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད 
པའི་ྡེ་དཔན་ཞེག་གི་མཚན། 
གྱང་གི'བརྡ་འཆལ། 

འགྱེད་པ། ཕྱོགས་གཉིས་ཕུ། 
[པ་གྱེད་པ། 

ཀེན། ཨར་གྱེན་པ། གྱེན་ 
དམ་པ། 
མེ་དང་། མེ་སྙའི་མྲིང་། 

པྲཊེབྣཡུ། མེ་དང་དྲ་བ་དང་། 

གྱེན་གྱའི'རུང་ལྟ་ ཐུ། 

་ཕེགས་ཀྱེན་དྲ་རྒྱག་པ། 
ཨན་ཆད་དང་། པྲ་རེག་གྱེན། 
ཆད་ཅེས་པ་པ་རིག་ཡན་ཆད། 

ཡང་རྟེལ་བ། 

ཡར་ཞེས་པ་སྟེ། གྱེན་དྲྭ། 
གེན་དྭ་འགྱུར་བ་ ཁ་ཡར་ཕྱོགས་པ། 

གེན་དུ་བྟ་བ་ ཡར་བརྟ་བ་ལྟ་བྲ། 

གཧེན་དུ་འདེགྲས་ ཡར་བཏེགས་པ། 
གན་དུ་འདེགས་པ་ བཏེགས་པའི་ད་ཉ་བ། 

ཐིཿ ༨་འརྱེ༽ ༡༦ དབ་པ་དང་། ཡར་ 

གྱེན་དུ་འདྲན་བྱད་ ངེ་ཤོ'སྟེ། སྒེཝྭ་སླ་དང། 

འཐྲེན་པའམ་འདྲེན་པའི་ 
བྱེད་ཆིག། 

གེན་དུ་འཕུར་ཐ། བྱ་ལྟ་བྲ་ཨང་འཕྲར་བ། 

གྱེན་བརླག་པ 

གྱེན་དུ་བཛྔེས་པ། སླ་དང་ཞྭ་མོ་དང་ཐུལ་བ་ 
བགས་ཡང་བརྗེས་པ། 

སྟེན་འད་ལུ།པ། ར་རྟང་ཀ་ཚ་སེགས་ཞར་ 

གྱེན་འདབས་ 

གེན་ལྡེག་ 

གྱེན་རྣ་ཅན' 
གྱེན་འཕུར་ རུ 

༤ 

གེན་མེག་ 

གྱེན་མེག་ཅན་ 

གེན་བརྣེགས་ 

གན བརྗེས་ 

གྲེན་གཟར་པོ་ ྦ 

བྱན་བརློག་པ་ 

ལུསྲ་པ། 
གྱེན་དྭ་བསླངས་པ་ ཡང་བཟླེང་བའི་འདས་པ། 

རི་ལྟ་བུའི་ཡང་གྱེན་དང་མང་ 

འདབས་ཞྭེལ་ཌྟ་བུ། 
ཨངྒང། ཡང་ང་ཧལ་བྱེད་” 

པ་རྟེ་བཀའ་ཁྲིམས་ལ་བྱེན་ 
ཝྔག་བྱེད་པ། 
།མལུཀཿ འུག་པ། 

རི་དང་རྲ་རླངབམ། 

ཝྲིཀཱལ། ཕྲིཏལ། ས་རིམ་པ 
བདུན་གྱི་གཉིས་པར་འཇུག། 
སེངེ་ཀང པ་བརད་པ། 
སྣེད་འཇམ་ཡང་ཟེར། 

རེ་དང་ཆུ་མིག། 

རལ་པ་གྱེན་དུ་བརྫེས་པ་ལྟ་བུ 

དང།|། མཇཆེས་པའི་དན་ 

ལའང་། 
རི་གྱེན་གཟར་པའགཿགྱེན'” 
དམ་པ། རི་གཟར། 

སུདུགངར། རྒྱལ་པོ་དང་བླ" 

དཔྲན་ཕེགས་ཀྱི་བཀར་བྲཆྲིས 

མེད་ཀི་ང་ཤོལ་ཐཱ་བ། 
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གྱེན་ལ་དྲང་པ 

གེན་ལ་དང་པོ་ ཨང་བྲད་ཀར་ཡད་པ། 
གྱེན་སྐོཇ་ ཀ་བ་མ་ག་ས།ཉད་གླེཇ་'8འཝ། ` ཡམར་ལང་དྲ་བྱ་རག་པ། 
གེན་གསེགས་ ཡང་འཇེགས་པ་དང་། གྱེན་ 

དོ དྭ་རང་ངང་པ་དང་། ཤྱེན་ འཕྲད་པའི་དན་ཅནམ་རྩ་མོ། 
| ཧྲ 

ཐ་དན་དམ་ཁྐལ་མ་སོན་བྲག 
བ། དབེད་བ། 

གེར་བྒོམ། བན་པའི་རློས་གྱི་ལུགས་ཤིག། གེར་ཐ་ འདན་པའྱི། དབངས་འདྲེན་ ` ཡུགས་ཤིག། ` ̀ 
གར་དྭབཇྲས་ དྱབངས་མྲ ་བཞམ་ཆེན་པ། 
གེར་ལིང་ ཀུལ ལ། ཏི ཆིགས་བང ལིལ 
གེར་ལིང་རྟ་ 

་; ཏེ་མཚོག། 

གྲེས་ པཾ་སོར། འགྱེ་བ། ཁ་མསོ་ 
པར་འབྱེ་བ། 

གྲས་བརྗེས་ ཨདཏ། མི་དྲག་དང་ཕྱག་པོ་ བགས་ལའ།| 

གྲེས་པ་ ཡལ་ག་པཾ་པར་གྱེས་པ་ལྟ་བྲ། གེས་ས་ ཆ་དང་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཕེགས 

 པ་བར་ཁྲ་ཤེས་ཟིན་པ། 
ཧཾ་དུམ་ ཤཀདྤཿ ཨུབཝ། སྲོ་ཕག་གི་ 

ཆག་དུམ། 

གོང་བསལ 

_ཤྱེ་མགོ། འཇིམ་པ། ཇ་སྣ ཅེ ཟབ ག་འདོང་། ༢པཀར་ཟངམདི་མ་དང་ཀཅ་བ་གན་ལ། ག་མོ་གྲགས་པ་ གད་པ་དང་། རི་སུལ་ལམུ་ ་ 
ླ 

/ 
དྲང་། 

:% ༥ 

མོར་འ རིར པ་ཡ ར་ར ག་མ འ་རམོད་ཐོགས་ ཧྱོ་མག་གི་སྟོད་དམ་རྔ་ ཕར་བཟུང་བ་ཞེེས་པའ།། ྒ 
ཞྙེཔ་གསུངས། 

པ་སྡེམ་ ཐྲོ་ཐག། ~༄- ༤༨ 
ག་རྩའི་རྒྱ་ཕིབས་ ༢༡༦ པའི་ཧྱ་ཕིགས་ཕམ་ཐྲག། གཡུ ཙི་བཏང་བའི་ཇཛ་ཕག་གི་ཐག་སྟེ། ཐྭ་མའི་གཡུ་ ཐྲག་ཟམ་པ་ལྟ།"བྲ། 

` གེ་རིར་འདུག་པ་ པོ་ཕག་ཅི་བྱག་པ། ཧའ ཀྭང་གྱོག། རྐང་པ་ཀྱཾག་ཀྱོག། 
གོག་པོ་ གཡཞོན་ལག་པའི་མིང་། 
པོག་མེད་ ཤག་མེད་དེ་རྙེད་པ་མེད་ 

ཅེས་པའ།། 

གྲོགས་ ཐྱེ་དགོཔ་ཀྱི་མིང་། གོགས་མུར་ མཐྱོགས་ཤིང་ཁྱར་བ། 
གོང་ བོརང་འཁུར་བ། ཕང་ཀྲ་ལ་ དང་། གོད་ཁ་དང་། རེངས 

ྦ དང་། མཐའེག་པོ་དང་ཉམས་པ། 
གྱོང་བསྐར་ རང་ལ་གཉན་གྱིས་ཆོང་ཁེ་ བོ ལྟ་བུར་ ཉ༡མས་ཕའམ་རྒུད་ 



= ཧཅང་ 

ཧོང་འཁར 

པང་བྱེད་པའི་དན་དང་། ཕམ་པ་དང་། འཕངས་ 

པ་ྟ་བ། 
གོང་འཁུར་ ཚོང་ལྟ་བར་རང་གིས་ཕམ་ 

ཉིས་འཁུང་བ། 
གང་གྲོ ཀཾ་བ་དང་མི་གཤིས་གདུལ་ 

གོང་གུད་ _ ཚོང་ཕགས་ཉེས་ནས་ཕམ་པ། 

_ གང་གུན་ ཆོང་ལ་ཕམ་ཉེས་ཤོར་བ། 
གོང་གྲུགས་ གཟེགས་མ་དང་། གྱོང་རལ 

ལྟ་བུ་གྱོང་དྲགས་ནབ་ཨ་ཡོ་ 

དང་། ཀྱོག་ ཀྱག ་ ྱགསྭ་པཱ་ ལྲེང་ | ཀོཾ་བ་ རྐམབཾ 

པ་རྟ་བྲའོ། 
ར་རི ེ ༠༨ 

གང་པ། པརཿ རཁ། རངད་པའམ། 

ཕྲེག་པ། རེངས་པོ་དང་། 
མའེགས་པ། རེག་དཀའ་བ། ཇེམས་རྒྱད་གྱང་པོ། 
མི་གྱང་པེ། ['གྱོང་པཾ། ཆེག་གྱོང་པེ། སྐད་ 

| དྲ་བབོདྲ་ད་ཟླགསཱ་ཟེར་བ་ས་བ། 
ཧོང་འཕྲོག་པ་ ཚོང་ལ་བྱོང་ཕག་པ། 

གོང་བ་ ཨཏ་ཀྭ། ཁར། ཁ་གྱོང་ཆེ་བ། 

གོང་བྱུ་ མ།ྲེགས་པ། 

གོང་རལ་ པབའི་ཉག་གམ་ བའི་སྣམ། 
པའི་སིས་མ"ལྟ་བྲུ། 

>: /ཀྲདུ་ུཧཱཿབ་། 

ྦ དཀའ་བ་དང་། ཨང་མྤཌེཌ་ 

པའམ་སྐམས་པ་དང་རེངས་པ
་ལྟ་བུ། 

ཀརྐཤ། ཚུབ་ཅིང་གྱེཇ་བ་དང་; 

@༠=> གྲན་ཆས 

གོང་རོ་ བསྐམ་ཟིན་པའིར་ལྟ་བྲ། 

པོང་རྙན་གྱི་སྡང་ ཀཾ་བ་ལྟ་བ་ངེངས་པར་རན 

གྱིས་སྤང་གྱྱབ་པ། 

གོད་ འགྱེད་པ། སྐྱོན། ཙེད་པ། 
དང་། ཁ་མཆུ་དང་། ཁ་ 

ཉེས་དང་། གོད་ཁ། 
གྱེད་ཁ་ ཙད་པ་དང་། གད་ཁ། 
གོད་གཏུགས་པ་ ཁ་མྱར་ཁྲིམས་པར་གཏུཌ་པ། ྒུ 
གོད་བརྡལ། ཧབྱད་བྱས་པའི་བཤགས་དྲུས་ 

` འདཔ་པ། 
གད་མེ་མ། མིའབྱོད་པ། 
གོད་བྱར་ག་པ། ཁ་མྲར་བེགས་བཙུག་པ། 
གོད་འཚེ། ལ་བ་ ཉེ པ་པ་དང་རྙེན འཆོལ་བ། 

གོད་གཞི་ འཁྲཐགས་པའི་ཙ་བ་དང་ཁ། 
` མཆུའི་ཅ་བའམ་ གྱོད་གཞི 

གོད་ལ་དྭཀི་བ། ཁ་མརུའམ། ཞུལ་ལྕེ་ལ་ 
འཁྲིད་པའམ་དྲངས་པ། 

གོད་ལ་བཀ་བ། ཆད་པས་བཅད་པ། 

གོད་ལ་བསྟེན་པ་ ཞྭལ་ལྩེར་ཁྲིད་བའམ་ཁ་ 
མཆུང'ཕྱེར་བ་བྱེད་པ། 

གོད་ ལ་བསྟཾས་པ་ ཁ་མྫརར་མྦྱོར།་བཅག་པ། 
གྱོད་ལ་བསྟིན་པ་ གྱོད་ལ་གཏུག་པའམ། གྱོད་ 

ྦ འཁྲིད་པ། 
གོད་གསུང་བ་ ཧྱོད་ཙ་བཤད་པ། 
གྲོན་ཆས་ ཕུས་ལྭ་བྱན་བའི་ཨོཾ་ཆས་ཡའ། 

ཕི་ ¬ 



¿ 

གྱོན་སྟངས 

ཧན་སྟངས་ གོས་གྱོན་ཚྲལ་ཡའ་་། 
་གོན་འདེབས་ ` གན་རགྱྱ"ཡོངས་རྫེགས་ཕམ་ 

རད ་ཆ་5ང༠། 

པོན་པ་ ངསྟིཏཿ ཨཌཧི། བརིཏྡཾམཿ 

པརྩིབིོཏ། པརིཧིཏ། ཀླབས་ 
པ་དང་། བཀན་པ་དང་། བཀྲིས་ངའམ། 
མཞབས་པ། ན་བརའ། གོས་བགོ་བ། གོས་ལུཔ་ 
ལ་གྱན་པ་ལའང་། 

ཧོན་པོ་ མནབས་པ་དང་། ན་བཟའ་ 
དང་། ཀྱག་པཾ། ཙལ་འབྲན་ 
པ་ཟེར་བ་འད་ཉེབ་གསུང་པོ།། 

པོལ་ མྲིན་པ་རྫོན་པ་ཡོད་པའི་བ 

ཞྱིག་དང་། ཀླག་ཅར་ཕེཌ་ལའང་། 
པོལ་པོ་ ཀང་ཀྱོག་པ། ཏང་པ་འཆོལ་ 

ཉིང་འབྲོ་བ། འབྲེངཔཔཾ། ཨན 
ལག'ཉམས་པ། གྲར་པ་ཡང་ཟེར། 

གོལ་བ་ ཀང་པ།་ཀྲག་པའམ་འཆེལ་བ། 

གྱོས་ཕྱུག་ ཆུང་མའི་ཕ་དང་། ཡང་ཁྱོ་ 
ཡེ་ཕ་མང་ཆུང་མས་ཤྱཾཔ་ 

རབ མདེ་ཆེམ། 
གྲོས་པ་ ཤཱསུར། ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཀའི་ཕ། 
གོས་པས་བྲསང་བ། ཤྲུརརྦའིཏཾ། མནའ་ 

` མཞམ་མག་པ། ་ྲ 

གྲ་ ཀཌ། ཆས་གོས་ཀྱི་གྲ་ལྟ་བུ། 
དང་། བད་ཀྱི་མིའ་གདུང་ 

གདག་སངང་ ‹ 

དྲུག་གི་ངས་མིང་སྟེ་དེ་ཡང་ཕེ་རྨུ་ཕྔེང་སྟོང་དང་ 

གྲ་འབྲ་སྟེ་རས་དྲུག་ཟེར་བའི་ཨ་གྱལ་འའང་། 

ག་ད་ཀགར་ བཏྲཀཿ་གྷཧན་གྲཱ་ཟྷན་པིི་ཝྦ་ 
གྲ་དང་སྩེ་མའི་གྲ་མ་ དཀར་ 

པ་ལྟ་བྲ། 
ག།ངང་ངམ་བ་གམ་ ཁང་བྲག་གི་སྤེན་བད་ལྟ། 

གྲ་འགྲིག་པ་ ྦ 
པམ་མངའ་ཐང་དང་ལོངས་ 

ཕྱེད་རྱས།པ་སྟེ། འབྲད་པའམ། རིགས་པ། 

བྲ་ཧས་ ཉོ་གྲད་བཀལ་དང་གཅན་ 

ཁོང་གྲ་ཧས་པ་འདྲག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

གྲྭ་སྒིག་པ་ 'འབྲད་པར་བྱ་བའི་དེན། 

གྲ་སྣིག་བྱེད་པ་ ཕེབས་སླིག་གཞང་བ། 
གྲ་སྒཾག'པ་ གྲབས་འགྲེགས་པ། 

གྲ་ཆག་པ་ གཅན་གཟན་གྱི་སྦུ་གྲ་ཉམས་པ། 
གྲ་ཆགས་པ་ འྲད་ཆགས་པ་དང་མཚངས་ 

པས་ལྟ་ན་ཕྔུག་པའམ་ལེཌ་པ། 
གྲྭ་ཐ་ཡ་ _ སྲོར། ྲ 
གྲྭ་ཐི་ཏ་ _ བསླིགས། 
གྲ་ཐི་ཏོ། སྤེལ་བ། 
གྲ་དགཾ་པར་ཐུལ་ བླ ཟ་ནངལ་བཛེ་ 

བྱས་པ་སྟེ། བློ་ལྡན་དགའ་ 

༼[ བྱེད་ཡམ། གྲ་དག་པར་ཐུལ་འག་ཏ་'བཞུགས་པར་ 

ཅའི་ཉེས་པ་ནི། ཆམ་ཀུན་མགས་ཀྱི་གན་ད་པ་ 

གྲབས་འབྲིགས་པ་སྟེ། གྲབས། 

གཟན་གྲ་རྒྱས་འདྲ། ཞེས་དང; 



གྲ་དེལ 

འབྱའ་ན་ཧྒལ་བུ་གཞྩ་ན'ཧཱ་དད་པ་ཅན་བགས་ཀྱི་ 
མའམ་བྲང་སྐད་ཟྱང་ཏེ་ཆེག་གིས་བསྡེགས་ཏེ"ཐུལ་ 

ནས་འག་ཏུ་གཞུག་པ་སྟེ། བསད་བསླད་ལ ཕེཾགས་ 
པ\་ཆད་པ་དག་པ་མི་གཅད་པའི་གྲ་ནི་དག་པ་ཡིན' 
པར་ཞེས གསུངས་པོ། ། བུ བུ 

གྲ་དལ་ ཧེ་གྲ་དང་ནང་དལ་ཞེས་པན 
ྦ མ་གནས་ཞིག་གི་མིང་།, 

མི་མང་ཁ་སྡེབས་པ་དང། 

མེ་མང་ཁ་རབ་ཧྱབ།་པ། ཡང 

_ མདུན་དང་ལག་གཡས་གོན་གྱི་གྲ་སྡེབས། 
ཚང་མ ཨ༄ ཤི ཤ ¬ 

གྲ རྣན དྦ རར ༨ 

གཔ་ ཚྭའཏ། དགེན་འདུན་པ། 
གྭ་པ་སྒྲེས་པོ་འག ཟ་བ ཁོ བཙུན་པ་ཧདད་པོ་ལ་ལ། 

གྲ་པ་རྣམས་ དགེ་འདུན་པ་རྣམས། 

གཡད་ རླྲ་མཁས་པའི་བྲ་ཊྭ་ཅིག༔ 
དང་། ཁྲི་ཕཾེགས་ཡ བཞྐེས་ 

པའི་རི་མ་དང་། རྒེའ་ཁུང་ཕེགས་ཀྱི་གྲ་པད། 
གྲ་ཕད་ ཉམ་ཆུང་བ། པྲོ་བ་ཡང་བྲད། 

གྲ་ཕུག་ _ ཤིང་གྲ་མའི་ཕྱག་པ། ྦ 
གྲ་ཕུབ་ འབྲའི་གྲ་མ་དང་ཕུབ་མ། གྲོ 

ནས་སགས་བརྡངས་ནས་འབྲུ། 
དང་བོག་མ་གཉིས་སོ་སོང་ཕྱེ་བཞི་ཆེ་གྲ་དང་ཀེག” 
པ་གཉིས་འདྲེས་པ་ལ་གྲ་ཕུབ་ཟེར། 
རོ ྲུ ༨ ༤༨ ༠༤.༽_ ངོ 9 ཏྲ 

གྲ་བྱ ཧ་ཁན་ཝལ་།ཆས་གྲྭ་ལྱི་ཞཁྦཿ 
གཉིས་ལན་། 

@°་ 
ཕྱ ག་ཉམས་གྲ་ཟྱར་མི་མཇ་གང་པོ་རྣམ་ད 

 ི ` < ¬ འོ གྲ་ཕྱི་འཆོང་འདུས་ འདེ་ནས་ལཾ་བརྒྱད་ 
བརྱའི་སྔེན་ལ་ཡུལ་དེར་འ་ཆོང་། 
འདྲས་ཆེན་པ ཡང་ཆོད། 

གྲ་བ་ར་ མེའི་དྲེད་ལྟ་བྲ། 
གྲ་སྦག་ རྒྱ་ནག་གི་ཕླག་ཆ། གྲ་རྦུག' 

ཆ་ངེ་ངེ་ཊུས་པ་ལྟ"བྲ། 

གྲ་མ་ ཀྲི ཤཱཧྭ། སྙུག། | ཀཾཤུཀཿ 
ཅི་ཤིང་གྲམ། ཤིང་ཆེར་མ་ 

ཅན་ཉཾག་དང་སྩེ་མའི་ཚི་མཾ་སྟེ། གྲོ་ནས་འབྲས" 
རྣམས་སྐྱེས་དྭས་རྩེ་ཅ་ཀྲ་ཤ་ལྟ་བུ་ཡང་བ་དེ་དག་ 

ལའབ་གྲ་མ་ཅན་ཟེར་ཁཱེས་དང་། འབྲུ་གང་བ" 
ཅན་ལའང་། 

གྲ་མ་ཅན་ _ ཅཙངས་དང་། རྫ་སྨན་འཆེར་ 
མ་ཅན་ཏེ། ཤེལ་པྲེང་ལྲས། 

དེ་དང་ཕྱིའི་'ཡོན་ཏན་ཞི། །གྲ་མ་ཅན་གྱི་འབྲུ་རོ་ 
དང་ཞུ་རྗེས་མངར། །རཾ་རྩ་ཆུང་འཇོམས་ལུས་ 

སྟེབས་བད་ཀན་བརྐྱེད། །ཅེས་པཾ།། 

གྲྭ་མ་ཆེ་ _ གནའ་དུས་ཀྱི་བད་རྒྱལ་ཞིག་ 
གི་མཚན ཏེ། མི་ལས་སྐལ* 
ཝྡན་གྲ་མ་ཆེ་ཟེར་བ་ལྟ བྲ། 

གྲ་མ་ཉམས་མ་ རེལ་པོ་ཐང་ཐང་དང་མ་རུད 
པའམ་མ་ཐར་བ། 

གྲ་མ་༡མས་གྲ་ཟུར'མི་མང་གྲང་པ་རྣམ། 

དག་ < ཁང་པ་ཉམས་ཆཌ་མེད་པར་*་ 

མེེ 'མཁས་པ་མང་པྲོ་ ་བཞུགས་པར་སྣང་༔ . ༩ ི་ོ 

ི་ 



ཅ༥༨༧༧༧ལ༣ཆ༡འའའ༣༡འའའའའའའའའའའའམ་བ་ཆབ་ཐ་མ་་ལཆའཆ་ས་ ་` ཅ་༢༩༤ཐའའ་ཐ༅༧འ༧༡༡ཆའའའཆཆའ་ག༠ ༡༡༠༧ 

' ༨༠ 

གཱ་མ་ཟུག་པ 

ག་མ ཟུག་པ་ ཆེང་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་ཕོགས་ 
_ བཙུགས་པ། 

ག་མ་ཤོར་ ཤོང་གི་ཆེར།མའམ་ཅངས་ 

ཉྟ'བྲ། 
ག་མའི་འབྲ་ འབྲུ་གྲ་མ་ཅན། 
གྲ་མས་རེག། ཆེར་མ་བཙུགས་པ། 

གྭ་མ་ གདུང་བ། 
གྲ་དམངས། གབྲ་པ་དམངས་ལ་ཟེར། 
བྲ་འཛུམ་ངོམ་ཞིང་ བད་བཞེན་བཅོབ་ཤིང་ 

བགྱིངས་པའི་དེན། 
ག་ཟུར་ ཆེས་གས་པགས་ཀྱི་གྲ་ཟུར། 

གྲ་ཡཾ་ཏེ་ཀཱ་ བསིལ་ཁང་ངམ་ཡང་བྲག། 

གྲ་ལྟརམཿ ཐང་བདི་ཆས། འཐིག་པ། 
བ་ལགས་པ་ གཅན་ཟན་བྱི་སྤུའི་གྲཞམ་ 

འའི་གྲ་མ་ལེགས་པ། 
བྭ༔ྟ་ མ་རྫོགས་པ། 

བཏ་ ལག་ཏུ་བཅངས་པ་དང་། 

བཟླ 
གཏཿ ཆྲ་སྒན་དང་། འཇེན།པ། 
གྲཏ་ཀཾ། ཉང་བ། 
གྲ་ཏ་ཏཿ _ གདུན་བགེགས་ལྟ་བྲ། 
གྲ་ཏ་ཏ་ ཕུད་པ་དང་| གཟའ་འཇེན། 
ག་ཏ་་ རང་གིང་བྱས་པ། 

ག་ཏ་ཡ། ཐྣོམ་པ། ་ 

ཱ གྲ སྐོར་བ་ 

བྲ ༤ རྒགསས་གདོན་༡ བ་དང་། 
ངོ ་ འཇིན་བྱེད། ྦ 

ག་ཏི་ཀ། དངཔ་པ་ཅེ་དང་། འཇིན་པ་ 
ཆེ་བ། ` 

༽ ༤ ༤ ༡ 3 གྷ འཇན་པ་སྟེ། དཔེ་ཆ་མགང་ 

ཤསབ 
གྭ་ ཤཿ: ཀ༩། གླེབ་གཔ་ཁང 

བྟེ། ཀློག་གྲྭ་དང་། བཤད་ 
བྲ་དང་། རྒོམ་གྲ་དང་། རྫགས་གྲ། འདུལ་གྲ། 
དང་ སྨན་གྲྭ་དང་། ཆིས་གྲ་དང་།, ཞིག་གྲ་ 
དང་། ཆོགས་དང་། ཨང་གོས་ཏྱི་གྲ་དང་། ཟུར་ 

ྲུ ༩“ ˆ ་༽. ཅུ དྲང། ལསསབགས་བདང་། བཞ་བུམ ཆང་ 

ཀུན་དྲུ་ཡང་། ཞེས་པ་དང་། ལོ་ཅྭ་བས་ཆོས་ 
གས ཀྱི གྲ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁུ་བས་ཀྱང་མ་གཅང་། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ྦ 

ཆོ་པ་གྲར།གནལ་པའི སློབ་ 
ཟའ གཉེར་པ་སྟེ། ཆོབ་ས་ལ་ཇི་ 

ལྟ་བ་བཞིན་ཕེབས་པ་དང་། སྷ་ཝན་གྲ་སྐོར་བའམ 
ཉ་ངརམས་པ་དང་། ཆོགས་རམས་པ་ལྟ་བུ། 

གཱ་སྐྱ་ གྲྭ་སྐྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཤིང་ལེབ། 
ག་ཁང་ ཨདོལ། ཆོགས་ཁང་ལྟ་བྲ། 

གྲྭ་འངས་ དགན་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་ 
ཟུ ` བཀི་ཐལ་གྲངས་ལྭ་བ། 

གྲྭ་ལྔ་ བྱ རྒཀ་ཐེ། སྟེང་ཆེན་མོ། བྲ 

མྭ་བ་ཆེན་མོ། མ་ཕར་འབྲང་ 



གཱ་ཐང 

མ། སེལ་བཞི་ཚལ་ཆེན་མོ། གསང་རྫགས་ཆེན་ 

མོ་སྟེ། སུའ་བ་ཆེན་པོ་ལྔ་ཡའ། 

གྲ'ཐང་ ཐང་གི་ཟུར་ལའན།། 

གྲ་དོར་ ཤྭ་བི་ཁྲག་རྭ་སྟེ། གྭ་དར་ 
གྱི་བརྡ་རྩིང་། 

གྲ་དར་གསུམ་ ཤ་བ་ཁ་ཤ་བསེ་ང་གསུམ་བྱི་ 
རྭ'སྟེ། གྲ་དང་གསུམ་གྱིས་རྟག་ 

ྒ དང་ཆུ་ཕེར་སྐེམ། ཞཱེཕུངས། 

གྲ་ཕ་ ཚཏ། སློབ་གཉེར་པ་དང་། 
ཤཱི བཙན་པའམ་བཙུན་པ། སློབ་མ། 

འ་དཔནྡ་ ཤཧཤྲེ་ནན། ཆསྲ་བེ་མབ་པ། 
གྲྭ་ཕྲུག་ དགེ་ཕུག། དགེ་གཡུན། ྦ 

གློབ་ཕྲུག། 
གྲ'མང་ དགེ་འདུན་མང་པེ། 
གྲ་ཚང་ གྲ་པ་མང་པ་ཚང་བའི་འདུ། 

; ཚོགས་ལ་བ་ཚང་ཟེར། 

གྲ་ཚཿ གས་ གྲཔའི་ཆོགས་པ། 

བ་བཞེ་ ཟུར་བཞིའམ་གྲ་པ་བཅཞྩི། 

གྭ་བནི་ནར་ ཟུང་བྱི་ལ་འཕྱང་བའ་ 
ཱ འཇལ་བ། 

ག་བཞེར་ ཁང་པའི་ཟུར་བཞི་དང་། 

ྲ; གྲྭ་པ་བཞེ། 
ག་ཟུར་ ཆས་གས་ཀྱི་ཟུར། 
གྭ་ས་ ̀ དགོན་པ།་ གདན་མ་ཆེན་པ་ ་ུ 

-- ` ° རྣམ་པ་བཅཞེུ་ཕོགས། 

གྲགས་ཆེན ྦ 
གྲྭ་ཐ། རི་བོ། ཀེ 
གཱ་མཿ གྲོང་ཆུང་། 

གྲ་མ་ ཌི' བདག་པོ། 
གྲམི་ན་ གྲང་རྙེཕ། 

གྲ་ཧ་ གཟུང་འཇིན། 

གྲ་ཧ ་ཡ་ ཆོངས། ཡིད་ལ་ཆངསཔ། 

གྭ་ཏི་ འཇིན་མ། 
བྲག་ དཾ ལ་གྲག་ཟེང་གསུམ་ནང་ཚན་ 

གྱི་གྲག་སྟེ་མ་རངས་པའི་ཆེག 
སྟེ། བརྗད་གྲག་མཁས་གྲག་ཟེར་གྲག་ཅེས་པ་ལྟ། 

གྲག་ག་ བྲས་ཕཾ།། 

བྲག་རོང་  བཀ་རྐོར། བས་དཝ་བའི་ 
ཏོང་ཉིད་ཀྱི་སླ། ཁྱད་ཀྱ་གྲག་ 

བྟོང་བསྨགས་པ་ཡིས་_ ཁ་བོའི་བཱ"རླཾས་གས་ 
པར་བྱས། །ཁྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལའ།། 

གྲག་པ་ སླ་འབྱིན་པ། འགྲག་པ། ཕྱག་ 
པའམ། གཅོ་པ་དང་། གྲཌ་པ་ལའང་། 

གྲག་ཚད་ བྲཾཔ་པ་མཁྲའ་དག། 
གྲགས་ བྲོཐཱཿ བིཏཿ ཟེར་ཟེང་བ་དང་ 

དྭན་འདྲ། གྲགས་པ།. འཁྲག 
པ། རྣན་གྲགས་དང་། སྙན་པའི་གྲགས་པས་པ་ 
སྟེང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། ་ྒ 

གགས་ཅན་ ཐགགས་ཅན་རྙན་ལྡན་པ། 
གགས་ཆེན་ མླདཡྭ། བྱང་ཆྲབ་ཕེམས་ ུ 

དཔའི་མཚན། ་ 

„¿£ མཁ; མམླམཆ་༧་སསྔ༩ས༡་མ་༩༧་༤ཊ༩༩༠༧༧༧༧༤༥༢"་༥མ"མམ ༠༠" ༤" 



་མ་ླབམ་་༅༅༅སས༧ཐའས་ཚ་མམས་ཆམ:་-ལ་ཆ་ལའོལས་མས་མ་མས་མ་རཆ མམ ་མས་༡་མས༧ོ༅༅༧༧༅འ མས་མ བ་ས་ས་བཁམས་མཿ འ་པཐཝབ 

གྭགས་བརྗོད 

གྲགས་བརྗོད་ ཧྲཆཏྭ། གཉན་གྱི་གྲགས་པ་ 

ྦ དེ་ག པ 

གྲགས་ཐོབ་ མཁས་པ། 

གབས་ལྡན་ པྲི པྲ ཡཤསུན། 

ཉི མེ དང་མཁས་པ། 

གསས་པ་ ཀཱིཏྟིཿ ཡཤ ནངརྙཿ ཀཱིརནཿ 

བྷག། མྱི་ཁྱབ་ཀྱི་གྲཌ'པ་སྟེ། 

གྲགས་དཀར་དང་གྲགས་རྙན་ལྟ་བྲུ། སྙན་གྲགས་ 

མིང་ངང་། སྐད་གྲགས་ཆེན་པེའི་མེང་བསླགསཔ། 

པའི་བྱ་བ་ཕེགས་ལའང་།། ུ 

གྲགས་པ་རྲལ ་མཚན་ ཨཤརྙཛ། ཅོང་ ཁ' 

པའི་དངས་སློབ་འདྲལ་འཇིན 
གྲགས་པ་ཧྲལ་མཚན། 

གྲགས་པ་ཅན། རསྙན་གྲགས་ཅན། རཧྱང་ནས་ 

གྲགས་པ་ཆེ་བ་ལྟ་བྲ། 

གགས ་པ་ཐབ་པ་ མཁམ་པ། མཁས་པའི་མིང་ 

བྲོབ་པ། 

གྲགས་པའི་མུ་ཁྱུད་ ༥ཤཱནཾམིཿ ཐྟ་དབང་ 
བྱག་བྱིན། 

329 ་པའི་ རྤ གཉེན། ཨཤམྲིཏ། ཧྒྱ་ གར་ 

གྱི་མཁམ་པ་ཞཉིག། 

གྲགས་བྱིན་ ཨཤོདཏ། ཉན་ཐྲཾས་ཉིག་གི་ 
པཔ (3: 2 དང ༡༥ 

འཁར་ལ ཝ་སྡེ་དང གྲགས་ བྱིན་དང་ཆང་ཀ་ཕེགས་ 
ཞེབ་བ་ཏཱབ།  ིརཾིཾི 

༢༤༧ ་- ¬-- ༢» 

. གྲང་ཟྡཿ 

གྲཀྲས་བྱེད་ ༩ › རཐ༔ ཌཔབྱེ། གྲགས་བྲཏྲ། 
བྱེད་པ། 

གགས་མ་ དཔལ་ཉ་མོ། 
གྲགས་མུ་'ཏུད་ ཡཤཾ ཧེམི། རྒྱལ་གར་གྱི་རྒྱལ 

པོ ་'ཉིག་ གི མཚན། 

གྲགས་མད་ དྲགས་པ་མེད་པ་སྟཾ' ཉེ་ཡངས་ 

གྲགས་མིན་པ། ྦ 

གྲགས་འཇིན་མ་ ཡཤདནྡཱ། བྲས་ཟླ་གཅན་ 
འཇིན་གྱི་ཡུམ། 

གབས་ཡས་ བྱིབཾཏཿ གྲངས་གནས་ ཉི 'ཤ" 

ཅ' བདུན་ པ། 

གང་ ཀལིཀཿ ཚ་གྲང་གཉིབ་ 

ཀྱི་ནང་ཚན་གྲང་བ་དང་། 

རུང་བ། 

གྲང་ཀླང་ གམ་པ་ཛོང་འག་གི་གྲང་ 
གསེབ་ཅིག་གི་མིང་། 

གང་སྐན་འདུལ་བའི་དར་ཡ་ཀན་ དབི་མོང་། 

གང་འགིངས་ གྲང་བས་ཁབ་པའི་དན། 

གྲང་ངར་ ཤཏལཿ༔ གབང་ཤེད་ཆེ་བ། 

£ ར་ དྲུས་ དགུན་དུས། དབུན་སྨད། 

མྤཧ་ཟླ་དང་ དཔཾ་ཟླ་གཉིཔ་ ཀྱི 

- མིང་དྭའང་། 

གང་ངས་བསིལ་ གང་བ་ཅན། 
བྲང་ཐང་ གྲང་བ་ཅན། 



དགུན་དྲུས་ཏེ། གྲང་མོ། གྲང་ 
ཕྱགས་སམ། ཉྷགས་གྲང་། 

འཁྱགས་པ། སྟྙགས་པ། བསིལ་བ། བསེརང་བ། 

གྲང་རེག། གྲང་ངད་སེགས་གནམ་གྲང་བའི་དྲས། 

གྲང་དུ་ས་ 

གྲང་དྲ་ བསིལ་དྲཾ། བསིལ་དྲད། 
གང་ནད་ པྲཾ་ཏཾ། གང་བདའི་ནད། 

་ ཨ་ 5༽ ༧ = 6 

བཇ་ཐ 1 / པཿ འང་ 

བའི་མི་མཐུན་ཕྱཾགས་ཏེ། གྲང 
མཾ གྲང་བ། འཁྱགས་པ། བསེལ་བ། གྲང་ 
ངད་ལྟ་བྲ། 

གྲང་བ་མེལ་ ཨཤེཤིང། ཚ་གདུགས། མེ་ 
ྣ དང་ཉི་མ། ྒ 

གང་བའི་དྲ་ས། ཤིཤིང། ཤཱ་ཏྭ༡ལ། དགུན་ 

དུས། 

གྲང་བའི་ནད་ པཏིའཱིཏཾ། གྲང་ནད་བྱེ་བྲག་པ། 

གྲང་བུའི་གནས་ ཕ་ཆ་ཐང་བདི་གནས། ་ 
ཁྐང་མང 5; གྲཇ་མ་ཞཧ།, གནས་གླང་མ། 

གྲང་དྱམལ་ བྲང་བའི་དུལ་བ་རྟེ། ལམ་ 

` རིན་ཆེན་མེའི་བད་བླ་འོལ་ཡམ། 
གྲང་དམྱལ་འག་མ་བདྲན་དཔག་ཚད་ཉིས་རྟང་ཉི་ཐྦ 

ཧྟོང་རེས་བར་དྲ་ཆད་པ་ན།ཡོད་པར་གསུངས་པ་ ྷཱ 

ནི། གྲང་དམྱལ་རྣམས་ལ་རི་མྲ ན་པོ་དཔག་ཚད་ 

. ཉིས་སྟོང་ཙམ་རེ་ཨོད་པཞི་ཐེ་ཡ་དགོངཕ་ཕཞ།། ` 

༠༩2༠ 
ཾ 

ནི ༨༡ ̀  རཿ" 

གྲང་དམྱལ་གྱེ་གནས་ འཛམ་རླིང་གི་ཞོག་ 
ཏདུ་དཔག་ཚད་ཕུམ་ཁྲི་ ཉིས་སྟང་ 

པལ་མར་ལ་དཔང་ཉེང་རྟང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་པ་ཅན་གྱི་ 
ཨང་སེཿ་སཌ་ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་འཁར་གྱི'དམྱལ་བའི་ 

གཞས་སེགས་བཅུ་དྲག་རེ་ཡོད་པའི་ཞག་ཏུ་ཡང་ 

བེས་ཐད་ནས་རིམ་པར་མར་ལྭ་ཆ་བར་ཅན་མགས 
ཀྱི་གནབ་བར་རྟང་ཕྲག་གཉིས་རེས་ཆོད་པ་ཡད་ 
པར། དངཔག་པསམ་ལྗྔན་བཟང་དྲ་གརུངས་པོ།།. 

དྲང་དམྱལ་བརྒྱད་ ཆྲྭ་བྲང་ཅན། ཆུ་བུར་ 
དལཔ། ལབ་ཐམ་།་པ། ཨ' 

ཆ་ཟེར་བ་དང་། ཀྱེ་ཧུད་ཟང་བ་དང་། མུངྤལ 

ལྷང'།གཔཔ། པདྨ་རྟར་གས་པ། པདྨ་ཆེང་ལྟར་ + 

གས་པ་སེ་བརྒྱད་ད། ། 

གྲང་གཞི་ ནད། 
བྲང་རེག་ཅན་ དབུན་གྱེ་མིང་། 
བང་རེག་ཕོ་ཉ་ བྱ་སླང་ཀ། 

གབང་ངླེང་ པྤ། རླུང་ནད། 

གྲང་ཤུམ་ གྲང་བཞི་རེག་བྱ། 

གྲང་ཤུམ་བྱེད་པ་ ཧྲང་བས་ཐུབ་ཡ་སྱི་གཞད་བ། 
གངས་ ཨཱཤ། བིཊ། སྤོབ། ཐཾ་འམ། 

ཨང་གི། ཅིས་ཐངས། གྲངས 

མ་མཆིས་པ། བྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ། 

བྲངས་ཨས་པ། བརི་བྱཞི་བླངས། 



བངས་ཏི་རྣམ་གྲངས་ གཅིག བྲར། བྱ༅་ ཏང་། 
ཁྲི། འབྲམ། ས་ཨ། བྱེ་བ། 

དང་རཛྱར། བྲེང་འབུམ།བྲེར་འབྲམ་ཆེན་བོ། ཁྲག་ཁྲི། 
ཁྲག་ཏྲི་ཆེན་པེ། རབ་བཀྲམ། རབ་ཀྲམ་ཆེན་པ། 

དཀྲི་ཌ། དཀིཌ་ཆེན་པ། མེ་འཁུགས། མི་འྲ་ཌ༥ 

ཆེན་པ། ཁྱད་ཕྱིན། ཁྱད་ཕྱིན་ཆེན་པ། པྤང་ 

རྟེན། སྤང་རྟེན་ཆེན་པོ། དེད་འདྲེན། དེད་འདྲེན 
ཆེན་པོ། མཐའ་སྣང་། མཐའ་སྣང་ཆེན་བོ། རྒྱ། 

རིགས། རྒྱ་རིགས་ཆེན་པོ། འད་མཇེམ། འད་ 

མཇེཔ་ཆེན་པ། དབང་པ། དབང་པ་ཆེན་པ། 
ལེཌ་འབྱིན། ལེགས་འབྱིན་ཆེན་པོ། རྟོགས་འགྲོ། 

རྟོགས་འགྲོ་ཆེན་པོ། འབྱིན་རྡུལ། འབྱིན་རྔུལ་ 

ཆེན་པ། ཧྒྱ་རྟོགས། རྒྱ་རྟོགས་ཆེན་བོ། བེབས་ 

འཁར། སྟེབས་འཁར་ཆེན་པ། བརྡ་ཤེས བརྡ 

ཤེམ་ཆེན་པ། རྣམ་འབྱང།། རྣམ་འབྱང་ཆེན་པ། 

རྟོབས་མིག། སྟོབས་མིག་ཆེན་པོ། ཁྱད་འབྱིན། 
ཁྱད་འབྱིན་ཆེན་པཾ། བྱམས་པ། བྱམས་པ་ཆེན་ 

པཾ། རྙིའ་ཇྗེ། རྩིང་ཇྗེ་ཆེན་པ། དགའ་བ། དགའ 

བ་ཆེན་པ། བཏང་རྩཾམས། ༨ ར 2 ༣ 

འདི་བཅ་ཕག་ལ་གངས་མེད་དང་པའ།། འདི་ནི ནཾ 
ཆས་མངན་ པའི་ ལུགས ་ལྟརཾ[| 

གངས་ཅན་ པ། མཔདྲ། པཆིཏ། 

མཁས་པ་ ི་ོ | པ་སེ 

བོ ་ 
ཨི + རཾ › རོ - =£ ཛོར 

སྦཁྱཿ ཕྱི་རལ་ངའི་གྲབ། 

མཐངའ་ཉིག་གི་མིང་ཉེ།ཧངཇ། 
ཅན་པའི་དེ་ཉིད་ཉེར་ཝྔ་ཉེར་པ་ལྟ་བྲ། 

གངས་བཅས། ཨཿ། མསྐྱ་རེངས་མ་སྟེ ལྷ མོ། 

གངས་འདས་ གབངས་ མེད། 

གངས་འབྱ་མས་ གྲངས་མེད། 
གངས་མང་ཆ་ ཐྲེངས་ངྙཞི་བརྗོད་པར་ཟིར། 

༦༨༧ བ་ངས་མེད་ ཨཧཿ ཆསྔཁ། བངས་ཨས། 

གག མད་ གཅིག་ འཇམ་དངཔལ་ཙྭ་རྐྱད་དུ། 

༡ གཅིག། ° ཐྲེར་འབུམ། 

༡༡ ཤཱ་དཾག། ༡༈ མཚག་ཉལ། ༡༣ སྐྱ་འཕྱིས 
༩༤ པྲེ་མ། ༡༩ ཤབ་ཤྭབ། ༡༠ མཆོ་ཨཡམ། 

བ་ངས་ཅན།་པ། 

༡༧ ཕྲཔས་ཕྱེར། ༡༦ རྫི། ཕལ་པཾ་ཆེར། བྱེ་ 

བ། པད་ཁད། ཐྲད་དགྲུ། ཁྲིག་ཁྲེག། ཐམས་ 

ཐམས། བརྐལ་ཆེན་ཞྱེས་གྲངས་མེད་ཀྱི་ཚི་སྤོལ། 

གངས་ཆད་ ཐངས་ཀགཞི་མང་ཉུང་གི་ཚད། 

གངས་བཤར་ གངས་གཅིག་ནས་རིམ་བཞྙིན་ 
བྲགང་བའམ་ཅིསཔ་པ། 

གངས་སྐྱ་འགྲོ” གཙཱཏི། གྲངས་སུ་བཅུག་པ། 
གབ" གྲབ་བམ་གྲབ་མ སྟེ: ཁང་པའི་ 

ལྩམ་ཤིང་བར་གྱི་ཤིང ་གཙོཌ། 
ྦ དང་། ཡུལ་ཉིག་གི་མིང་| 

གབ་ཧགས་ ང་རྒྱལ་ཅན་དང་། ཁ་ཕོ་ 
ཆེ་བ། ཁ་ཧྱབ་པས། 

གབ་རྒྱབ་ རྦམཕ་ཕ་དང་། ཇ་ཧྱལ་ཆེ་ཐ། 



གབ་ཡུ་ལ་ ལམས་གང་བྱེད་གྲབ་ཡེད་པ། 

གྲབས་ བམམརྷཿ བྲ་ཡཾག། གྲ་སླིག་ 
གམ། གྲ་བཟླིཌ་པ། སྟ་གན། 

ཕྱེར་བ། གྲབས་གཤོམ་བྱེད། ཤི་གྲབས་ན་གསོད་ 
གྲབས་བྱེད་པ་དང་། བདརུང་གྲབས་བྱས་བྱང་ 

ཞེས་དང་། ནང་ནང་གྲབས་མཐུན་ནས་ངའི་'ཕྱིར 

གྲབས་བྱེད་ཀྱིན་འདྲག། ཅམ་དང་། ཚར་གྲབཔ་ 

ཨོཾད། ཡར་གབས་འདུག །འྲག་བའི་གྲབས་བས 
པ་བགས་ཟེར་བ་ལྟ'བྲ། 

གབས་ཀྲས་པ་ ཆུ་ལུད་ཕེགས་གྲབས་བྱས་ཏེ་ 

ནས་འདེབས་པའི་དན་ན།། 
འདལ་ཆེག། 

གབས་བྱེད་ ཕྱོར་བ་བྱེད་པའམ་གཤོམ་པ། 
བྱེད་ཆེག། 

གབས་ཡུལ་ ཉ་གོན་གྱི་བྱ་ཡུལ། 

གབས་སུ་འཛུད་པ་ སྟ་གོན་བཤམས་པ། 

གམ་ ཧྲ་ནང་གི་རྡཾ། གྲམ་བྲག་ 
ྦ དང་། གྲམ་རགས་རལྟ་བྲ། 

གམ་།ཁ་ གཞུང་ཆུ་འགྲ་ཡུལ་ཏེ་ཕལ་ ཌཱ 

སྐད་ལ་གྱམ་པ་ཟེར་བ་དེའ།། 

གམ་པ་ མུཚྨརྐར: ཁ་གྲམ་པ་སྟེ་གྱེས 

, པ་དང་། ཆུ་འགྲམ་གྱི་གད་ 

/ 2 ° | པ་པགས་ལ་འཇུག།. ༣ 

གམ་པ་།་བུ། བཞ་བྱི་གནས་ཉིག། 
གྲམ་པའེ་ཆུ་ _ ཆྭ་འབབ་པ། 

༤24 -- གྲལ་ཆེས་ཤར་བ 

གྲམ་བུར་བརྡལ་བ་ བཅལ་དྲ་བཀྲམ་པའམ།. 

ཚར་དུ་དངང་པ། 

གྲམ་ས་ ཨུཚྨརྒར། [ཁ་གྱེས་ཕའམ་ 

གྲམ་པའེ་མ་རྔ། 

_གྲམས་པའི་རྩ་གྲོགས་ ཆུང་སྨན་ཆྲ་གྲང་ལ” 

བཏབ་པ་ལ་ཟེར། 

གྲལ་ ཆོགས་གྲལ། བཞུགས་གྲལ། 
སླབ་ཁྲལ། ཕྡེད་ཕ་གདན་ལྟ་” 
བུ་དང་། རིམ་པ། ྦ 

གལ་ཀོར་རེ་ རྔད་པའི་རིམ་པའམ། ཁྲལ” 

ྦ གྱི་རིམ་པ། གྲལ་ལ་སྐོར་ངེ” 

ཞེཔ་པའོ། །མི་གྲལ། གྲ་པ་མང་པཾའི་བཞུཌ་གྲལ་ 

ཟེར་བ་དང་། མཆོད་གྲལ། རྟེན་གྲལ། དབང་ 
གྲལ། གྲལ་གཏམ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

གྲལ་སྱོང་ ཚཱ་ཡཱ། ཧྲིབ་མའི་མིང་། 

གྲལ་ཁ་ འདྲ་རྭ། ད་ར་ལྟ་བྲ། 

གྲལ་སྒྲིག་ ཕལ་དྲ་སླིག་པ་སྟེ། ཚར་དྲ་ 
དུངང་ཐ། ཐཱང་བར་བྲགདག་ 

པ། ཁྤིག་ཆགས་སུ་བཀོད་པ། ལུ་གྲྭ་རྱྱད་ལྟ་བྲ། 

གྲལ་འཕྲེས་ བཀྲ་ཤིས་པའི་ཆེག། 

གལ་མ་ ཁང་ཐག་གི་ལྕལ་དང་གྲལ་མ 
བྟེ། གྲལ་བྲ་གྲལ་ཕྱམ་ཟེང་། 

¬ ¡ཌཿཆ་ཁྲེ་ལྟ[བྷ། གཱ 

བལ་ཆེས་ - ཆེས་གྲངས། ཡངང་། 

གལ་ཆེས་ཤར་ཐ། ཟླ་བ་གསར་དྲ་ཆེས་པ་ལུ། 

"`~ 

རབས བ་མ 2 64 སླ་བ 
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གལ་རེམ་ 

གྲལ་རིེམ་ གན་གཞཙུན་གྲལ་རིམ་བེགས། 

གལ་རིས་ བྱག་ངིམ་ཏེ་གྲལ་རིམ་དང་མཚངས། 
པའལབམང ༤ དངངར་པདམ བྲ་ 

བང་འཕྲེས་པ་དང་། ཁྱབ་ 

པར་བཀྱེ་བའི་དེན། 
གས་ གཏགས་པ་དང་། ཕསྡེ་ཚན་ 

དང་། ༤ ནྷོང་རྦང་། རྡིགསེ་ 
འགྲེ་བ་དང་། རིམ་པ་ཡའང་། 

གྲས་ཀ་ ཐཕེ་ཚན།དང་ཁངས་གཏགས། 
གྲས་སྣན” རིམ་སྟན། ་ 
གས་ནས་འཐར་ རིམ་པ ་ནས་འབྲ་ ང། 

གས་པ་ སྡེ་དང་། དྲས་པ། ཁང་བྲག 
པྲུ གི་ལན་ཀན་ཡའང་། 
ཐི་ ཨཔ། ཤརང། ཤང།་ལང། 

བརྡེག་ཆ། རྗེས་སུ་གཅད། 

ལག་རྐྱེང་། ཟླ་བ་འཛྲམ་བྱེད། གཡུལ་དྭ་འཇེན། 
མཆོན་ཆའི་གི། སླེལ།བྱེད། དཔལ་བྱི་རྩིང་པོ། 

༤ , ༠6༽ ༤༽ ༠༽ གཅ ད་བྱེད། ཤ་མ་ཀ་ཏྟེ་གྲིའི་མིང་གི་རྟམ་གྲངས་ 
དང་། རལ་བྲེ། སྤུ་གྲི། ཆུ་གྲི། གྲི་བུང་། གྲི" 
གྲུག་ བེགས་ ཡའང་ | ། 

གྲི་ཀླད་ གྲིས་བསད་པཞམ་གྲི་འག་ཏྭ་ 
ཤི་བཞི་མིའི་ཀླད་པ། 

གྲིནི་དངཾ་དང་གྲིའི་རྟཾ། 
༤ཿ 

 ཨསྲིཛཱཀཱ། ཅོ པཾ། ཨང་ ཅིག 
༠ 

` པའི་ཁུག་ཡདང་འཇུག་བྟེ། ̂  

གི་ནོན 

དཾ་ཇེ་གདན་གྱི་གྲེ་གུ་ན་བུད་མེད་གཅིག་ཟེང་བ་ 
གྲི་ཆུང་ཆུང་ལའངོ་། 

ཧྭེ ཁཞི་གྲི་གུ'ཁྲང་། རྫོན” 
ཕྱེ་ལོ་ ༡༩༩༧ པའི་ནང་ 

དཔའ་བ ཨ་ཕྱག མགན་པ་གཅོས་བད་ལྔེངས་ 
ཆུ'བཉེ་སྒང་དྲག་གི་བསྟན་སུང་དང་བླངས་དམག་ 

མེས་རྱ་དམར་གྲུང་བྲན་ལ་མཐྲར་ཕྱད་གཏང་བའི་ 

དམག་རྒར་བྗོག་མར་དབུ་བརྩེས་པན་ས་གནས། 
གྲེ་གྭ་ཆུང་ གྲི་ཆུང་། 

གྲི་གུག་ ཀརརི། གྲི་ཆུང་གུག་གྲུག་ 
སྟེ། ཧའི་ཕྱག་མཚན་ཅིག་ 

དང་། གས་བགས་འྲད་བྱེད་བཟོ་གྲིའི་ནིང་ལ་ 
གྲི་གྲག་ཆན་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། རཿ 

གི་གུམ་བཅོན་པ་ བད་གནའ་རབས་ཀྱི་ཧྒྱལ་ 
པ་ཕྲཾབ 'ཁྲི་བཙན་པ འི་སྲམ། 

ལྟ་བུ་དང་། 

གྲི་གུ་ངང་ 

གི་དངོ་ གྲིའི་ཁ། 
གྲི་ཆུང་ ཆུ་གྲི་དང་། གྲེའ་ཆུང་། 
གྲི་ཐག་བྱས་པ་ གྲིས་བཏགས་པའམ། ཅིབ། 

མང་བཏུབ་པ། 
གི་ཐུང་ ཨཾ་ལེ། བྲིེ་ཐུང་ངྲ་། 

ཕྲི་རོར་ ཐྲི་དར་ཛཱ་ལ་བདར་བཞི་ད་༡ྭ། 
བའམ་སྐལ་ ཆེག། 

ཤོ བརྡར་ ྒ རྡར་ དྡེས་གྲི བཅང་ བཞི་ 
(ཁྲབ ཡིང་ དང་ འདོར་ ཆེ 

གླི་ཞོནྨཾཿ “° ༩ ཀྱཡ། སྐམས་ ནད། 
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གྲི་བ ྦ ༤༡༤༧ 

གྲིང་ཤི་བཞི་མིང'། 

རྭ ཅི གིཧ་ངས་དེ་ཐེས་བཅ་བ། པ 

་བྱ་གག་གི་གཤོག་པ་ལྟ་བུ་ ཁངག: ཀུཀྐུཊ། 

གྲི་གྲུག་ པཔ | 

གྲ་མག་ གླིབ་མ། 

གླི་དམད་ བོད་ཏྱི་བྲ་གྱ་རྦུས་དག་ཅིགི་ཨིང་། 
གྲིའི་ལྕགས་ ཁྲིནི་གཉའ་ལྟག | 
གྲེ་ཚགས་ ཉིབ་ཏུ་བཏུབས་པ། 

གླིའི་རྩེ་མེ། ཁྲིདི་ཕཾ། 
གིའུ" ཀྲི་ཆུང་'| 

གླེའུ་ཆུང་ _ ཐྲི་ཆུང་། 
གླི་ཡེ་དངོ་ བྲིའི་པ། ཁིའི་ཁ། 
གྲི་རིང་ ཤང་ལང་། བརྡེག་ཆ། ལག་ 

; པ་མྐྱོང་མགས། གྲི་རིང་པོ། 

གྲི་རུས་ གྲིས་ཤི་བའི་མེའི་ངས་པ། 

གླི་ཤ། རྐྱེས་པ་དར་མ་གྲི་འག་ལ་ཤི་བཞི་ཤ། 
གྲི་སྲེ་ གྲིའི་བེའམ་ཁ། 
གྲིཏད་བཏཀ ཉནི་ཁྱིམ་ལིང་ཅནཐེས་མའི་ 

ཞདུས་པ་ཅན། 
གྲིན་པ སླིན་ཐཾ། མགོ་བདེ་ཐ་དང་། 

ྦ _ རྱང་པཾ་དང་མཁས་པཐེ། ་ 

| གྲེབ་ ཨསྟརཀ། བཅོག་གྲིབ་སྟེ། 

མན་ལྭ་ཀིབ། ཉ༡མམ་བྲེབ། 

༄༅༅༢༧༢༤༡༨༦༤- ༤ 

གནས་ གྲིབ། རྫས་ གྲིབ། ༡ཉལ་གྲིབ། བྱེད་གྲིབ། 

བགེགསྭ་བྲིབ། གད་ནཱ་ཐིབ། ནད་གྲིབ། ཇག 

གིབ་མའི་བུ་ 
ཤྲ གར ༤ 

གྲཾབ། གན་ད་གྲབ། འཐུཇང་གྲབ། གྱོན་གྲིབ། མཐུ' 

གྲིབ། བཅུག་གྲིབ། བྱར་གྲིབ། ཁྱེན་གྲིགྲ། འཇིཌ་ 

གྲིབ། དངངས་བྲིབ། རང་གྲིབ། ཟཔ་གྲིབ། གོས་ 

གླིབ། ཡུགས་གྲིབ། བག་གྲིབ། དམ་གྲེཔ' འཁན་ 
གྲེབ། བཤན་གྲིཔ། མནའ་གྲིབ། ནལ་བྲིབ་ཟེར། 

བ་ཕགས་མང་ང་། །མི་གཙང་བ། གཉན་ཡང་། 

མཁུརང་རམ། མགྱུལ་པ་ལའང་འཇུབག།ག ། 

གླིབ་ཀྱི་ཕྱུ། ཧྱ་པའི་དཀྱིལ་ཆུའི་ཕར་ཕྱཾཌ་ 

ན་ཨད་པའི་ཕུང་པའི་མིང་། 

གྲིབ་ ཁྲུས་ ་ ཆིིགཙང་བ་དག་བེཧ་ལི་ཁཱཔ། 

གིབ ཅན་ མི་གཙང་བ་དང་ཝན་བཞི་མི། 

གླིབ་མདོས་ - བན་ཡུགས་སུ་གྲིབ་ཕེལ་བྱེད་ 
པའི་ཆ་ག་ཉིག་ཡ་ཟེར། ཤཱ 

གླིབ་གནོན་ ཆོས་བྲར་བྲལ་བྲམ་གྲིབ་གཞོན 
སྲངས།  ཅེས་པ་ལྔ་བདི་ 

ྦ བདེན་ཁྲེབ ཀེ རྔིང 

གླིབ་གནོན་གྱི་གདན་ གདན་བྱེ་བྲག་པ་ 

ཉིག།ལ་ཟེར། 

གྲིབ་ཕོག་པ་ བཅོག་གྲིབ་སཌ ཉྲིས་འབཌ་པ། 

གླིབ་མ་ རྔ ཨ། ཤིང་གྲི་གླིབ་མྭ་ཝ་བུ། 

གྲིབ་ མ རྔ པེ འི་ ནགས་ ཨུཏྲརཀུར།ཞཱེ་ས”་ 

'པདི་བྱང་ལ་ཡད་ པའིངོ་ 

མཆར་ཆེ་བྐའི་གསྣ་ིག་ལྙད་། 
གླི ་ཆེད་ ྦ .བྲིབ་མར་དྭས་ ཆོད་བྱེད་པ། 

གླིབ་མའི་བྱ་ གཱཟནཔྨེན་པའི་མིང་། རྦ 



གིཐ་མའི་ལམ་ 

` ༽ ལོ ཚོ 

བཐ་མའ་ལམ་ ཚ་ལ ྲ ། གཞམ་ཤྱི་དགྲྭུ་ཆཌ་ 

ཧྱལ་མར།ཟེ རང། 
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འཇུས རླི ཟླ་བ། 

གབ་མའི་ལ་ དྲག་ཆེགས་མེང་། 
གེབ་རི་ ཕྲེབས་ཀྱི་མེང་། བརྫི་བྲས་པ” 

དང་། མཚན་མོ་དང་། 

རི་ཡི་གྲིབ་མ་དང་། གྲིབ་མ་ཆགས་པའི་ངེ། 
གྲིབ་ལེང་ གྲིབ་ནས་བྱང་བའི་མིག་གི་ 

ལིང་ཏག ། 
གྲིབ་སེལ་ གྲིབ་ཀྱི་གཉེན་པོ། 
བིབ་སེ་ ཐིབ་ས་མངན་པར་རབ་བུ་ 

འབབས་པ་ངང་། བྲིབ་ལེ་ 
ཆེར་བབྲས་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བུཞྒ། 

གླིབ་སྤྨང་_ བྲིབ་སེལ་བའི་སུང་འཁར་ 
ཟེ རམ་སྲུང་བ། 

གྲེབ།་བསང་ས་ བྲབ་དག་བྱེད་ཀྱི་བསངས། 
གྲེབ་བསེལ་ གྲིབ་མའི་འག་གི་བསིལ་ 

པ བུའི་རླུང་ངད། 
གྲིབ་ལྷགྲས་ བྲིབ་མ་དང་རྙགས་པ། བྲིབ་ 

ནག་ཐདིལ་བའི་རུང་ལྟ་བཱ། 

གྲིམ་པ་ མྲ་ཀགས་པཞམ་ཁྱང་པོ། 
ཧྲིམ་ཐོ་ རྱྱང་པེ་དང་། མཛངས་པོ་ 

དང་། ཤེས་རབ་ཅན། མཁས་ 

བ་དང་། སླིན་བྲོ་དྭང་། རྨིམ་བ་དང་། གྱང་པོ་ 

ཤང་། གཉེར་བྷར།ཿཝམ་ཏེ། ཨེ་ཤ་དྲ་སྟིར 

གིས་ཤིང་བདར་ཐ 

བའི་རིང་དྲ་གཟུངས་པ། ། 

གླེམ་རྩི་ ཆན་པ་སྟེ་གས་དྲ་བེད། ཇེམ་ 
ཅེའང་ཟེར། 

གྲེམས་ པེཤལཿ ནན་ཏན་ཏེ། རིག་ 
པས་མེམས་བཞིན་བྱས་པ། 

སེམཔ་ཅེ་གཅིག་པ་ཉ་ངའི་མིང་དང་། རྐད་པ་ 
གྲིམས་པ། རིག་པ་བྲིམས་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

དྲིམས་པ། རཧཏཿ ཇ་ཧརྟཊ། ཙྭཏུར། 
པཊཿ ཙུར། མཁས་པས 

དང་། མཛངས་པ་དང་། ;གཡེར་པེ། རིག་ 

པ་ཅན་དང་གནས་པ་དང་མསློང་པ་རྟེ། གྲ་ས་ཇྲིམམ 
པ། རི་ཁཱད་གྲིམས་པ་ཉབྲྦ། ཡང་ཤ་ཚུདས་གྲིནས་ 
པ་ལའང་ང།། ྦ 
ཡྲིར་རྔམ་པ་ ྒ ཁླིར་བསྲོད་པའམ། གྲིང་ 

འགྲུམ་པ། 
༤ 

༤༽ ༠༽ གྲེལ་ པལཏཿ འབྲལ་པ། ཤམཔས 

ཀྱིས་ཁླེལ་པ། རིལ་བུ་སྲིལ་ 

བས་གྲིལ་བྲ། ཤྭོག་དྲིལ་མརས་ངེལ་བྲར་གྱཆ་པ། 

གྲིལ་ཁ་བྱེད་པ་ རྫེང་རྐྱེས་ལྟ་བྲ་བཟེ་བ། 

གྲིལ་བ་ རིལ་བཞམ་གཏུམ་པ། 
གྲིས་དད་ གྲི་ཡེང་རཀྐས་པའམ། དྲང་པ་ 

དང་། བཏབ་པ་ལྟ་བྲ་ཡའང་། 

གླི་ས་ཤིང་བདར་བ་ ཤྲིས་བཅད་པ་དང་། 

ཀཉཀམ་ཧྭའི་དན། 



/› ® 

གྱུ་ བཔཏ། ཤཱབ། ཞོཿ ནྱབ། ནཿ 

ྒ ཊཱབྱ། ཧོ པཏ། དནཾ། 
རྟགས་གསུམ་པ། གྲྭ་ཡི་རབ་ དང་ | སློལ་བར་ 

བྱེད། ཕ་མབྲང་སློལ། ཕེང་གེ་ཅན། རྟ་མགཾ་ཅན 

ཆུནི”ཤིང་ཏ་སྟེ་མིང་གི་རྟམ་གྲངསཾ།། ཀོ་གྲྭ་དང་། 
རྐར་མ་སྣུམས་ཀྱི་མེང་དྲའང་འཇུག། ཡང་། ཟུར་ 

དང་། གྲ དང་། གྲྭ་གཟིངས་དང་། གྲུ་ཇྫིངས། 
ཆུའི་ཕང་ ཕྱོགས་ཕུ། ཞགྲོ་བྱེད། 

གུ་དཀར་ གཡུ་ངེགས་ཤིག་གི་མིང་། 
གྲྭ་སྐལ་དབྱུག་པ། ནེཀཱནཌཿ ཏྐྱ་བ། 
གྱུ་སྐྱ་པ ཨངིཏྱ། རྐྱེད་བྱེད། བསླལ་ 

བའི་ཤིང་ཏ་ཏྟེ་གྲའི་སྐྱ་བ། 

གྲུ་སྐྱའཇི་ན་པ། གདོས་པ་འཛེན་པ་དང་། 
མཉན་པ་དང་། གྲྭ་པ་རྟམས་ 
དན་གཅིག་གེ ། 

གྲུ་ཁ" གུཞི་བབས་ཚུགས་ཏེ། གྲུ་ 
ྒ ཤན་ཁ། གྲུ་བཏང་མ། 
གྲུ་ཁུག་ _ གུའི་མཐྲིལ་ལ་ཟེར། 

གྲུ་མ།ན་ གཡྲིན། ཀོ་གླ་གཏོང་མཁན། 
གྱུ་གཱ' སྐྱད་པའི་གྲ་གུ་དང་། ཁ་ཞེང 

དང་། ཡུལ་ཞིཾག་གི་མིང་ 
ཟབ ཡའང་འཇུག། ཿ 
ག་ག སྒ༣་བེ་དོག་བ་དང་། སའ 

པའི་གང་བུ'དང་། སྣོད་ ཁུག་ 

ཙིག་གི་མིང་།' མཆོན་གྱི གྲ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡའང་' 

པི 
ཟླ དྷ ་ »"~ གྲུ་གུ་ཧྒ་ར བམས་ཀྲ་ཡུང་པ་ཞུག་ག་མང་། གྱོ 

གྲུ་གླ གུ་བཏང་བའེ་མཉན་པའི་གླ། 
གྲུ་རྒན་འཀྲོ་། སླབ་གྲང་འགྲོ་བའམ། སློབ 
ཟོ གཉེར་ལ་འགབྲེ་བཞམ་ཕྱིན་པ། 

གླུ་རྱོངས་  ཡག་པ་གྲ་མོ་ཕར་ཧྱོངས་ཞེས 
པ་དང་། ཀཾ་གྲྭ་ནང་བརྒངས་ 

པའི་བརླུལ་ཆེག །ཁུ་བརྐྱངས་པ་ལའང་། | 
གྱུ་ཆད་ ཀོ༩ཿ ཟུར་ངམ་།ཁུག། 

གྲུ་ཆར་ འཇམ་ཆར། དཔལ་བུར་ 
འབབས་པའི་ཆར་པ། ཡུལ་ 

གྲུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་འབེབས་བའི་ཆང་པ། 
གྲུ་ཆོད་ གྲུབ་ཟིན། ཀྭཾ༩། ཟུར་ཁུག། ༩༨ 
གྲུ་ཐག་འདོགས་ཤིང་ བུཌྦྲ་བགྲིཀཿ གྲུ་ཁར་ ྭ 

གྲྭ་འད་གས་པའི་ལྷྕགས་ཕུར་ 
ཆེན་པོ། 

གྲུ་འདྲེན་  ནི་ཡམཀ། གྲྭ་ནང་དྲ་འཇུག” 
ཟར པའི་རྐྱ་བའི་མིང་། གྲྭ་འགྲལ། 

མགྲན་པ། དན་མཐུན། བུ་ཡཊན། ཐཱ 
མིང་གི་རམ་གྲངས་པེ། ། རོ 

གྱུ་པ་ ཧཱབིཀཿ གྲྭ་ཨི་ཁ་ལོ་པ། མཉན” 
པ། གྲྭ་མཁན། གྲུ་རྫིངས་པ། 

བྲླ་དཔོན། དེད་དབན། ་ 
གྲུ་བྱུ སོ ལྕཏབེཏཱནཾ། ཁུད་བཞི་དགྲ་ = ངང བྷ བཱ 

༠ རར 1 ' ¡0 ཟིངས # ཐེ ྦ རཆ ཅླ ལུ ‹ ་གྲ" ཨ ¡ གྲུ་པ་:,.་ ཆའ = 



གཱ་མ་་ 

གྱུ་མ་ མཐྲའ་གླ་དང་། ཟུར་ཁུག་ 

དང་། མཐའ་མཚམས་ལའང་། 

གྲུ་མོ་ _ ཡཀ་པའྲི་གྲ་མོ། ཁྲུ'དང་། 
ལག་པནི་ཆེགས་པ་བང་བའི་ 

ཙེ ཏོག་ལ།། བང་ཆིགས་ཕམ་གྲྭ་ཆིགས། གྲྭ་ 

མའི་ཁུག། གྲུ་མང་ཁ་ཊོ་བཟུང་བ། གྲེ་མོ་ 

ཡང་སྡང།| 

གྱུ་ མོ་ ་བཉངས་ ཏེ་ གྲུ་མེའི་ཆེགས་བརྱང་པ། 

པའམ་ཁུ་བརྒྱངས་ཏེའམ་ 

བརྙངས་པར་འཇུག། 
བཱི གྱུ་མོ་གཞ'མཆེག་ ཁྲུ་གང་གཞྭ ་མཆག། 

གྱུ་བཅཾས་ ཆུ་ཀླང་བདལ་བའི་གྲ་མཁན་ 

མཉན་པའིི་ཀཱའམ། ཀཾ་གྲུནི' 
སློལ་གླ། 

གྲུ་བཅས་པ། ཆུ་ཁྲལ་སྔད་པ་པོ། ཀོ་གྲའི་ 

མཉན་པ། 

གྱུ་ཆེགས་ ཀཕཌི། གྲུ མའམ། བར་ 

ཆེ་གས། 
གྲུ་ཚུགས་ བྲུ་གཏང་ས། ཆུའི་འགྲམ་ 

ནས་གྲ་ཕར་ཚྭང་གཏང་བཞེ་ 

ཡམ་དང་ས་ཕྱོགས། ྒ 

གྲུ་ཉུགས་པ་ གྲྭ་པའམ། གྲུ་མཁན། གྲུ" 
བཙས་པ། 

གྲུ་ཚུགས་སྭ' ཤྲ་འབབ་པ་དང་། ཀོ་གྲུ་ 
མགས་ཆུ་ལ་བཏང་ པ། 

_ རྨུག'ནག་སྲེར་ཁ་ཆུང་ཟད་ཡོད་པ། 

ཁ་ཚུམས་པ། ཁ་ངག་ཕྲོད་པ། 
ཧྱ་གར་རྷེ་ཕྱོགས་ སུ་ཡོད་པའི 

སྱན་ངས་གཟིགས་ཀྱི་བླ་རི་ཅིག་གི་མཚན་དང་། 

ཨང་ཉར་ཧེའི་དང་ཉ་བཞི་གླིང་ཕྲན་པྲའ་ཏ་ ཁྱེ་ས་ 
བྷུ་ཧྭ་ངུས་འཇིགས་ཀྱི་གནས་ཞླིག་དང་། ཧྱ་པའི་ 
བ་ཀ་ཡུ་བོགས་ཁྲའྟསས། 
གྲུ་འཇིན་ ཏཏལ། པཌལཀཿ གྲ་འཇིན” 

_ གཉིས་པའི་ཕ་བྲང་། སྙ་ཕའི་ 
ཚེ་པ་ཏ་ལ་ྟེ་བྲོངྫ '་བཙན་སརྒམ ་པཾའི་ཕཾ་བྲང་ ངམ | 

ཏ་ལའི་བཱ་མའི་དགུན་གྱི་བཏུགས་གནས་ གླེམབ་ཐེར། 
གྲུ་འཇིན་གཉི་ས ཤུན ད 
གྲུ་ འཇིན ་བདག་པོ་ ཕྱནཿངས]གཟིགས་ཀྱི ཀྱི་མཚན།] 

གྲུ་བཞི ཙུ་རྒཾ། [ཕྱིར་ དབྱིབས་གྲ* 

བཉི་པ་ལ་འཇུག་ཀྱང་། ཤེལ་ 
ཕྲེང་ལས། གྲུ བཅྱིས་གླད་པ་གསོ་ཊཱིངཆྲ་ཕེང་ 
འདྲིན། །ཞེས་དང་། རང་བྱང་བས། ནག་པོ” 

གྲྭ་བཉིས་མཆེན་སྨན་ལ་ཕན། །གསུངས་པ། རྡེ; 
དབིབས་ ་ 

གྱུ་ཚུམས་པ་ 

གྲྭ་བཉི་ཁཾ་ན'ཡས་མི་ཡོང་བ་བཅག་ན་ཕྱི་ནང་ཐྲས 
ཅད་རྱྱ་གཅིག་པ་དེ་ཉིད་ཡིན། ཕ་བར་སྐབས་ 
བཤན་ཝ་༣ཞི་ཞན་ཞེ་གིར་༢ཁི་བ་ཐལ་ པ 

དང་མི་འྲདྲ་བ་ བ་ ་བའ། །ཞེ པ་གསུངས་པ། . 
འདི་ལི་ཐང་ 'རུང་ འཆུབ་ རྒང་ ན ངད ཡོད་ ཅེསཾ།། 



གུ་བཞེ་ལམ་གྲིས་ཞྭབེར་ཤེས་པ་ ཐང་ཆབ་ 
༡༡33 རར ལམ་ཤྱི'རིམ་པ་ཆེན་པ་ཡས་ 

བྱང་བའི་བརྡ་བཀྲེལ་ཉེ རང་མཁ་བསྔས་པ་ལས། 

དམ་པ་འགའ་ཉིག། སྐྱེས་ཐུ།གསུམ་གྱི་ལམ་དང་ 

རགཔ་ ལམ་ ུ པྕ ལ་བྱེད་གསུང་། དེ་བཞིན དྲ 

ལ་ལ། བཟླབ་པ་གསུམ་དང་ རྫགས་ལམ་བཞེ་ 

དང་། ཡང་སྡེ་སྣེད་གསུམ་དང་རཌ'གཏུང་དང་ 

བྷའི་ཟེང་བ་དང་། ཇེ་སླབ་ཁང་ཕ་དགེ་ལེགས་ 
ཧྱ་མཚོའི'ཉལ་ནས། ངེས་འབྱང་བྱང་སེམས་ 

ཡང་དག་པའི ་ལྟ་བའི'སྐོར་གསུམ་དང་རྫཌ་ཀྱི་སྐོང' 

་དང་བྟཞི་ཡིན།གསུངས། ཨང་ཨོཇས་འཇིན་བཐས་ 

ཅད་མཁྱེན་པ་ཨེ་ཤེས་ཧལ་མཚན།དཔལ།པཟང་་ 

བཾས།: འདིའི་གུ་བྷའི་ནི། དདར་ན། / ཤོ་གྲུཿ 
བྙཉེ་ལྟ་ཁྲ་ཡ།ཟེང་བ་ཨིནཾ། དེས ངས་གང་ནས། 

བརྟམྦ:ཀྱཇ 'གྱ་བི་ལམ་ལམ་ཆང་ཡོང་བ་བཞིན་དྲ། 

བྱང ཧྱ 3 རྐེམ 'འདིའེ་ དམིགས རྐར་ གང་འདྲ་ 

ཉི་ག་3མྲཔ་ སུ།ལེན་ ཨང་དེ་རང་གི་ནང་དུ་བཤེས་ 

བསྟེན རྒཡཌཾསྐ་ཌྷང 'འཇུག་གི་བར་ཚང་ བ་རེ་ཡམ་ 

མམ་ ་ཤྱིས་ ཡབ་བ་ ཤིན་བཱམ་དཔེ་ དེ་དང་འདྲ། གྲངས” 

བཅྭ ་བཙི་རྱུ་མིན་གསུངས། འདི་བཞྩི་ཅི་རླྱ་མིན་ 
ཧེ། ཧྒྱལ་ བའི་ བསྟན་པ་ ་མཐའ་ '་དག་ ་ 'ཉམཔ་ . 

ཟུར་མ་ཆག་པར་གང་ཟག་ གཅིག 'འཚང་ཧྱྱ་ བའི་ ཆ ྦ 

ཀྐྱེན་དྲ་ ཁྱེང། ཞྱིས་པཞི་དན་ཡིན་པར་རྗེ་འཇམ་ 

དྭབདཝ་བའད།པའི་དོ་ཇེས་བཉེད་ཅིང་དམ་པ་ 
འགའྭ་ཉིག་ 
(1 ° བ་བ 8ཿ༤ 

བཞི་ལམ།'གྱིས་འཁྱེང་ཤེས་པ , ཛ༩“ 

ཆ་ཁ 23 ་པ་མ་ ༠ ཕུང་ཏོ་། །ཅ་བཞྲི་བ་མ་མཁས་ 
༢༠༧ སའ ོ ༧ , 3” 52 རཾ ` ༡ : ུ ཛཱ ྩ 

གུ་ཡི་ཡན་ལག 
གྲུབ་ཆེན་པེ་རྗེ་བྱམས་ཐ'དགེ་ལེགས་ཀྱིས། ལམ་ 

རིམ་རང་ནས་གོང་དེ་མ་ཐག་གསུངས་པ་བཞིན། 

ད་ལ་ཉམས་སུ་ལེན་ནཱས་པ་ནམས་ ཉམས་སུ ཏང་བ། 
དངེས་སུ་མི་ཤྭས་པ་ཉམས་རྨེན་པའི་ཡུལ་དྲ་བྱས་ 

སླེབ་པ་མྤྱང་བ། 

སྒོན་ལམ་འངབ་པ་དང་བཅི་ཡིན་ཞེས་གསུངས། 

འདི་ནི།དཔེ་ཆས་ངེན་ཆེན་རྨུངས་ངའི་མྫངག་གི་ 

དན་བསྔས་སྐབས། དྲག་ཚིནཕེ་ནམ་ག་ཐྷི། 

ནས། ཞེས་པའི་གྲུ་བཞི་ཧོས་གཟུང་བའི་ཆེ། ཡམ 

ཕྱེགས་བཅི་ཞས་འབྲད་དགྲོ་ཏེ། ཕྔམས་ཁྲེམས་ 

ནས་དེའི་ཧང་ཆོགས་གསག་པ། 

དང་། ཆོགས་གཟག་དང་། ཕྲིག་བཤགྲས་དང་1] 

དམིགྲས་པ་ལྭ་བཱ ཐྫོང་བ་དང་བཅིའི་སྒོ་ཧམཿཞབཧཱ་ 
དགཾས་ ཏེ། ཞྭེས་ གྲསུངས་པ་དྲང་ཕལ་ཆེརང་མཐུན།། 

ཉེས་ གསུངས་ རཾ ། 

གྲུ་ཟམ་ གུ་གཟིངས།ཉང་སྙམ:ཿམཿཉམ་ 
འླབ་དྭུས་བར་དྭ་ཟམ་པ་འདྲ་ 

བཅད ཾ་ ཆེག་ པ་ ཞིག་ ཡད་ པམ 'ཧེད།ཟེཌ།: 

གྲུའི་ འཁར་ ལ་པ། གུ་མཁན། མཉན་པ། 
གྲུའི་ཆོ: ཆང་པ། པཏཔནིཛ། གཱ་ཐྲག་ནཱས་ཆོཇ་ 

ྲ .རྐྱབ་མཁན།ལ ཟེར། པྲ 

གྲའི་རག།, གྲྭ‹ཤན། རྟགས་ 
གསུམ་པ། 

ཟེད་བ་རམ་ཁངས་པོ། ¦ 
གྱ ཏི ཧཱ ཅྱ ་ ་ ༠ གྲུའི་གཤག་པ་ ཁླ་བའམ།, བྲ་མྐྱ།„ , 

གྲུའི་རབ་ 

གྲུ་ཡེ་ཡན་ལྭག་ སྐྱ་བྲ། གླུ་སྒྱ། གཡོ བ་བྱེད། 

ཟླས 

ཏ་མགྭ་ ཀྷ་རྐ། གླ་ 

༡༢ 



གུ་"ཡེ་ས་སྒོལས  ཧཱྲིཀ། གྲུ་མཁན་ནམ་ 

མཉན་པ། 

གུ་ཁལྭ་ཞན་པ་ པ་ཏ གུ་ལ་ཉཱན་ནང་ 

རེ བོབེ། ་ 

ཅལས་འདྲསང་ གྱ་བོ་ལས་མྫེཡ། 

པག 58 ར་ག གྲུ་ཨེ་རབ། 

གྲུ། 2 ར། གཱ་ ལ་ཏྟོན་ནཔ་ 
གྲུ་ཤན་ཁ་ 

འགྲ་ སཱ སྟེ གྲི ་པབས ༩ 

མམ་གྲུ་ཁ། ` ྦ 
གུ་བཤན ་ནིག་པ་ བླ།གཟིངས་ཆག་སྐྱོན་གྱིས་ 

རར _ཞིག་པའམ་འཇིག་པ། ྲ 
གུ་གསུམ་ ྦ ཏྭཤྭ་པཾ། ཟུར་གསུམ། ཆམ་ 

་ འབབྱང་མིང་། ྲ 
གུག་པ་ (ང་ཅགས་ པའི་དྲམ་བྲའམ། 

` ཤཱ གཟེགས ཞ། ཧུ་ཧུ 

པ། གྲུགས་ཐ། གྲུག་པའི་འབྲས་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 
གུགས་པ་ བཅགས་ པའམ་ཆག་པ། 

ཧུར ཁཾ ཡཱ རི སྒྱང་པ་དང་། མངན་པའམ་ 

ཀྲ༩་#9 5༤  གངལ་བ། 

གྲུང་ཀླང་ _ ཐྱང་ཁྱང་གི་བདྡ་རྙིང་། 
བུང་ཕ་ པྲ  ཿ ྦ ཙཏུངཿརཕྱང་པ་དང་མཁས་པ། 

གུང་ རོ ཙཏུར། གྲུང་བ། མཁས་པ། ཅི ° གྲིམ་པོ་དང ་། སྤིན་པོ"'དང་། 

སླིལ་པཾ་དང་། ཕྱང་པཾ་དང་། བློ་རྟཾ་བ་དང་། 
མཛངས་ཕ་དང་། གཡེར་ཤོ་དང་། གཡེར་བག་ 

༤༩༡༩ 

དང་མ་རལ་པ་འ ཡང་རཇང་སྟེ། ཅ
ེ 

པར་ས་བན་གྱུར་པོ་ཟ
ེར་བ་ལྟ 

བྲ 
ལུ 

གྲུང་ཞིང་ ྦ ཅང་པ འི་མིང་། རིག་པ་ 

ྦ  འབྱང་ང 

གུངས་ 
ཆུ་རྣོགས་ལྟ་བུ 'དྭངས

་པར་་ 

ྦ བྱེད་བ། གྲུང་བྱེད། 
གྲུབ་ ༩ ཌེ བྱེད་པ་པཾ་གཉན་དང 

* ་¡ , དངས་མཱ་མུ་ཐཱྲཱཾ་བཱ་ཛ
ྷཾ 

རང 

ཚང་གིས་ཕྲ་པ། <~ 

གྲུབ་མཆག་ 
ཱ མཆག་ དང 

'བུན་ མོང གེ་
དངཔ་ 

གབ་ཐེབ་ལྕེ་སྒེམ་པ 

རིག་པ་ཅན་དང་། 
རིག་པ་རིམས་ 

པའམ རིག་པ་གྲིམཇ ཅན་ད
ང་། 

ཅན་ངང་། 

ཤེས རབ་ 
རགས་པ ་ངང་། སྨེན་པ་ 

ྲ རབ གྲབ་ ཆེ་ ཆྲ 
གང 'ཉག་ བྲབ་ 

་ 

པའ་རྨྱས་བུ། གབ་ ི ན་ གྲུ ཆཆག་
མ ཉེས་པ་ལྟ། 

གྲུབ་ཐོབ་ ཡི ཁཾ འི ཡིད་ དམ་མམ་ཉྷ
་ པོ 

ངཿ མར ་ 
ཐན གྲུབ་ཿ ལ' 

” གྲངས་མེ
ད 

གྲུབ་ཐོབ་ལྕེ་སྒོམ་པ་ གཙང་རྟ་ནག་ ་མདའ་ ར་ 
རྐུ འཁྲུངས་ ་པ་ལྷི

་སྒོ སྒོམ་ ཛང ་པ 

ཤེས་རབ་ ད་ ཇྗེ། དེས་བཀའ་གདམས་
གསུང་ བློ་ཕ་ 

ཐེར་བུ་དང་ གཏང་ བྲམ་ཡིད་ཞྱིན་ན
ཾ་ར"བྲ།. 

མན་ངག་རིན་ཆེན་རྦངས་པ 
་ཕོགས་མཛད། 



བབ་མཐའ 

གྱུབ་མཐའ་ ཕླིདྙཾར། ཆེས་ལུགས་ཀྱི་བདེན་ 

མཐའ་ཉེརང་ངང་གི་བློ་ངར་ 

གུབ པའི་ཚས་ཡ་མཐའ་གཅིག་ཏྭ་ཐྱེན་པའི་ གྲབ་ 
མཐྲའ། རང་ལུགསུ་འབྲད་པར་ངིག་པས་ཕྱི་ནང་ 
གཉིས་ཀྱི་གྲབ་མཐྲའ། 

གྱུབ་མཐའ'ཤེས་པ།་ ཆས་ལུགས་ཀྱི་བདེན་ 

མཐྲའ་ཤེཕ་པ། 
ཟ་བར ཕྱིརྷ། སྭིཛྫཾཿ རྒྱལ་དང་ཆ་ 

ཕྲིན་གྱི་ཁྱིམ་དང་། ཨང་། བྱ 

བ་དཾན་གྲུབ་པ་དང་། ཟིན་པ་དང་། ཡོད་པ།དང་། 

ཡིན ཟེརབ་དང་། རེད་ཟེར་བ་དང་། ལགས་ཟེར། 

བ་ལྟ་བྲནི་དཾནཾ་དྭའང་འཇུག། 
གྲུབ་པ་ཆེ་མ་བྱེད་ སྐང་མ་རྒལ། 

གྲུབ་པནི་སྡེ་ གཞུན་ཤྭ་གདང་དྲུག་ལན།། 
གྱུབ་པའི་དབང་ཕྱག་ རྗེ་བཙན་མི་ལ་ངས་ 

པ་ལྟ་བུའྲི་གབ་ཆེན། 
གྲུབཔའི་རང་བྱན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ 

སྱྱན་རཔ་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་ 

གྲི 
ཅུ ང་འ་བའ་འངྲ་རང་ དྲང་སྲང་ 

ྦ ྦ བཅའ ་ཡ་གྱལ། ྦ 

གྲུབ་པའི་རེག་འཇིན་ དངས་གྲབ་རྟམ་གཉིས 
 དང་ངང་བསླབས་ཏེ་ཐ་བ་ 
གག ངའི་གང་ཆགཚ་བ་ 

གྲུབ་པར་ཀྱར་ཅིག་ ཕིཛྙིཌཱརུ། སླཾན་ཆེག། . 

༤༢༠ གམ་པོ 

གྲུབ་པས་བརྟན་པ་ མཐུ་དང་ཧྭས་པས་བསྟན་པ། ”་༤༨ 

གྱུབ་བཞི་ _ ཤེལ་ཕྲེང་དྲ། གྲབ་བཞྩིས་ཀླད"་ 
པ་གསཾ་ཅིང་ཆྲ་སེར་འདྲེན། | 

ཞེས་འབྱང་ཨང་། གྲུ་བཞི་སྟེ། ཤེལ་གང་ལས། 

གྱ་བཐྭས་ཀླད་པ་གསོ་ཉིང་ཆྭ་ཕེར་འདྲེ་ན། །ཞྱེས་ 
གསུངས་ཏེ། དྡེ་ྭེག་གི་མིང་། གོང་དྲྭ་གསལ། | 
གྲུབ་གསལ་ མངན་རུམ་དྲ་གྲབ་ཅིང་ 

གསལ་པ། 

གྲུབ་གསལ་ཞའུགས་པ་ དག་པར་ཆགས་པའི་ 

དན་ནམ། དག་པར་བཀད 

བའི་དན། 

ཐུས བིད་ཏ། དེན་ཕེགས་གྲུབ་ | 

ཟིན་པ། ཚ༨ 

གྲུམ་ ཆག་པ་སྟེ་དཀར་ཡོལ་ཆག་ 
ྦ གྲུམ་ཤོར་བ། 

གྲུམ་ཐབས་ གྲུམ་འདྲ་ན་བ་དང་། ཆོགས 

ྦ ནད་རྟ་བུ། 

གུམ་པ་ གས་པ་དང་། ཆག་པ་དང་། 

ཉིག་པ། ྦ པེམས་ཅན་ཞིག་གི* 

_ མིང་ངམ། གྲམ་པའི་རྒྱ་མས་ཆུ་སེང་འཇོམས། | 
ཞེས་འབྱང་། ཡང་། རུང་སེམས་འཇེན་པ་འཕྱི' 

བ་དང་གྲམ་པས་ཀྱང་ཤེས་གསུང་ཉེས་སྟང་། 

གམ་པོ་ གྲུམ་བུ་ཆུ་ཕེར་ཏེ། ཆིགས་ 
ནད་དང་། ཡན་ཡག་མ་ཚང་ 

བས་ཉམས་པ '་ཡཞང་། ་= 



ུཏི་༩ཛ་ 

བིསྤོ་ཊ། གྲམ་ནད་ཀྱི་མིང་། 

གྲུམ་དཀར་ནག་དང་། ཆུ་ 
གྲམ། དྲེག་གྲུམ། ར་གྲམ། རས་གྲམ། ཤ་གྲམ། 
སགས་ལ་འཇུག། 
གམ་རྩེ། 

གུམ་བུ་ 

གདན་གྲུམ་ཚེ་སྟེ། ཕལ་སྐད 
དྭ་གྲམ་ཟེ་ཞཉེ་མ་ཟེར། གཟར་ 

རྙན། . མཐའ་བམར་ལ་ཚར་བ་ཅན་ནམ། ཟར།་ 

བུ ཅན།ཡོད་པའི་གདན། 
གུམས་ ཨུཁར། ཆག་ཟིན་པ། 
གམས་པ་ བཅགས་བཞམ་ཆག་ཟིན་པ། 
རྨ དུམ་བུར་མོང་བ་ལྟ་བྲ། 

དུ་བ སི པ་ར ལོ་ྨ་་སྱ་་ཛ་ 
དྭགས་ཀྱ་བྱ་བྲག་ཅག། 

གོན། ཨང་ཤ་འཇོམས། བྲ་ 
བ་ཧོད། འདེད་བྱེད་སྔེང་པོ་རྟམམ་ཟེར། 

གྲལ་བུམ་མ་ ལྱ་མོ་མུ་མཿ 

ཤཱལ་བུམ་ཟླ་བའི་ནུ་ཞེ་ཅན་ ཀླ་དུག་ནག། 
གཟའ་དུག་དཀར། གཉན་ 

དྭག་ཁ་ཁེཔ་སྨན་གཞུང་ལས'གསུངས་པ། | 
གས་ཆུ་ བྲུས་ཆུ། ཏྤྲན་པ། 

གས་པོ་ གཡག་ལ་གཉིས་ཕམ་གསུམ་ 

ལོན་པར་ཟར། 

ཆས་མ་ ཧྷིཧུཿ འབྲི་གུས་མ་སྟེ་བེ་ 

གཅིག་སྐྱེས་པཞི་འབྲི་ཡ་འཇུག་, 

ང = ## ཟཐཐ་ 

གྲས་མན་ཆིཿ ཆིགས་ ཧྲིཿཀ། 

གྲེ ` ” རམྱུདྭ། ཕི སྐར་མ་གྲེ་ 
? ` སྟེ། མཆོ་རྐེཔ་ཕམ། འཆོ་ 

སྐེས་དང།| རེ་ཆུང་རྣམས་ཟེང། 
གྲེ་སྐྱེས་ གཟའ་ཕྱང་བྲ། 

གྲེ་ཁུང་ གཤ འའ 
གེ་ག ་" ཤོག་བི་གྲེ་ག་སྟེ་ཤོག་སྙེ་ 

རྐང་པའམ་ཤག་རྡེབ་གཅིག་ 
ཡ་འཇུག། 

གྲེ་ས་ པྦ ཀང་པོ འི་ཡུལ་ཞིག་ ལ་ཟེར། 

གྲི་བ་ གྲེ བ། མགྲེན་པ། གློ་ཡུ། 
རྐག་མ། གྲེ་བ་གགས་པ། 

ྦ བྲེ་བ།དང་བ་ཁྱེས་པའ།| 
གྲེ་བ་ཚ་བ་ མགྲིན་པ་ཚ་གི་ཟེར་བ། 

གྲེ་བ་ཤུ་ མགྲིན་པ་ནས་སྐད་གསང་ 

མྤབ་བརང་རྨག་པ། 

གྲེ་བའི་གྲོགས་ སྐད། 
གྲེ་བའི་ །ཆུུས་པ་ ཨལ་མདུད་ཏང་ཏང་བ་ བེ 

ཤེལ་ཕྲེང་ ༡༩/༡/༡ ཡམ། བྱ་རྒད་གོ་ 

བོ་པ་བྱའི་གྲེབ་ཤིས། །མ་ཞུས་འཇུ་བར་བྱེད་ཅིང 
ཤ་འང་བྱེད། །རེད་གཞག་རྟ་རྱངབཅོད་དང་དགོ] 
བ་དང་། ( ༧ཞདི་འབྲོང་ཡེན་མ་རྙེད་ན་མོ་བཀལ-.. 
མ་བྱས་པ། ) །ཕྱང་གི་ཕཾ་བྱ་རྟམས་ཀྱི་གྲེ་བ་ཨིས། ཟུ 
(མཆྭ་བྱ་ཕཾ་ཐྲ་ ་ནག་པ ར་འ ཅི 



ཁྲེ་ཝོ 
སོཾ་བྱ་ཟེར། མགུལ་བའི་ལྲ་བ་འཇེམས་པར་བྱེད་ 

ང་ཤིན། གཞག་ཧོད་ལུག་སོཌ་རྐེ་མྐན་སྷ་ཆོཌ་དང་'། 
གྲེ་བ ་སྦ་ཚདི་ནང་དྲ་ཆཛ་ཟད་བཅོས ་ནས་བརྐམ་ 

*ˆ --~ -གྭར་བྱ། སྟ་ཆོགས་དེ་བུཞྩེན་ལྤ་བར་ཕན། །ཅེ་ག་ 
ཁུ་བྱག་ ༧སྦ་ཚའི་ཆང་བཅོས་ཡ་སྐམ་ཕྲད་ལེགས་ 

པར་བྱས་ནས་སྦ་སྨན་སྱྱང བཞི་གཙོ་བར་ཐུན། 

བརྐྱེད་ལ་གཏོང་བའ། །འཇལ་མོ་ཉའི་བྲེ་བྲས། ། 

¦ སྐད་འགཌ་ཕེལ་ཁྱིང་ཚངས་པའི་དྱབངས་སྟེར་ཟེར། 

ཿ ཞེཕ་ཕོགས་གསུངས་སོ། ད ཟུ 

སྲེ་ཝོ་ འཇིགས་རྔངས་ཆེ་བ། 

གྲི་བྲ་ གྲེ་མོ། གདོན་འདྲེ་ཞིག | ̀ 
ཕྲ་མ - གདན་འདྲེ། 

གཱི་མག་ འབླབའི་གྲ་མ། 

གྲེ་མོག'འབྱུཿ གྲོགས་མའི་རིགས་ཤིག | 
གྲེའུ་ མཁ། མཱཊ། མེན་སྲན་གྲེའ་སྟེ། 

གནན་ཟ་འྲབ་ཆུང་ཏི་གི་མིང་། 
གྲབེཡ་ཀེ་ མཐགྲུལ་རྒྱན། 
གིབེ་ལཡེ མགགྲུལ་རྒྱན། 
གྲེན་ ལུག་ཕྲན་གྱིས་སླད་བཞི་གཟེབ་ 

སྟེ། གྲེན་གྱི་དང་དྲ་བཅིངས 

པའི་རི་མོ་ཅན་ཐེས་པ་ལྟ་བྲ། 
ཐྲེན་ཚག་ སྦ་ཡང་ན་ལྕག་ཕྲན་གྱིས་སླད་ 
ཆོ པའེ་ཆུ་ཚག་ལྟ་བུ། 

ཱ ཟླ ༅ ངོ ༢༩ ༠༽ ༢༤ 

ཐགྲེས་རྒད་ གྲེས་མ་མོ་རིགས་ཏེ། མོ་བྲེས་ 
ྲཀགཔཔགིབསསི། 

ཕལ £ @ ང་ར 1 

; ཁྭ གྲེ་ས་མ 

སྤེས་ཆུང་ མས་ནིང་ཁབྲེས་མ་ལ་ཚེརམ་རྩམ། 

ཐ་ཡཿ རྩེ་དྲེས་མ་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ལསྲ། 

ཌ༡༠/༡ གྲེས་མདི་གེ་པར་སྲིན” 

གསེད་ གླང་འབྲབས་ འཇམ། [ཞྱེས་ ཕར། རང་བྱང་ 

ཞུབས་ཀྱིས་གྲེས་འབྲས་སྩེམས་ཏེ་ཕྲེན་ཡ་ཕན་། | 

ཞཱེས་པ་འདི་རྫེན་གྱི་ཆེ་འཕཌ་པ་ཕྱན་ངས་གཟིཌ་ 

ཀྱི་མ་འངས་པའི་འགྲཾ་བ་རྒྱད་ལ་དགོངས་པའི་ 

ཏིང་ངི་འཇིན་ལ་བཟུགས་པས་དུས་ཀྱི་ཕྱི་མར་ 

དུག་གི་ཟྐྱེར་བྲས་འཇིག་རྟེན་ཕྱང་བའི་དུས་ཆོད་ : 
འབྱང་བང་གཟིགས་པས་འདྲེ ་ལ་ཐུགས་བཅེ་བའི་་ 

ཕྱན་ཆབ་མང་དྲྭ་བྱན་པར་སྨོན་པང་འདེབས་པར་ 

མཛད་པས་གང་དུའང་མི་མཱི་བདི་ས་མེད་གྲསང་ས།། 

འདི་ལ་རིགས་གསུམ་ཡོད་དེ། ཐོ སྦྱོར་བདུད་ཚིའི' ངོ 

ཛརྫིང་བྲ་ལས། གྲེས་མ་དག་ཡ་རེགས་གསུམ་སྟེ།-། 

ཕཾ་གྲེས་ས་མཁྲེགས་ཕར་རམྐེ། 
།ཨང་ན་ཞིང་ངན་ ཟི 

མུ་ལས་སླབ། །ལ་མ་རུབ་ཅིང་མེ་ཏོག་སླག །ངོ་ཚ་ 

ཧྭས་པ་གཉིས་དང་ལྡན། །རང་གི་ཧཱས་པས་སྲིན་ནྒད 

སེལ། རྨ་ཡ་འབྱང་དང་རསྐམ་འདེབས་བྱས། ཤ་ར་ 

གཅོད་ ཅིང་ཤའ་གསོ། །ར'ཆེལ་ སྦང་བྱག་མེར་ ཆེག་ 

གརངེ། །ཐྱེས་པ་ལོ་མས་རྩ་ཏཁྲག་ཉེན་པའི་དཀྱིལ་ 

ནས་ཛྡེང་བྲ་རེ ་ནས་གང་བྲ་ཟུར་གསུམ་རྐལ་པ་ 

ལྫང་གི་སྙི་འབྲས་ཞྲདྲ་བ་བསྐམས་ནས་དམར་པར་ 
འགྲེ་ཐ་དེ་ཨིན་ནཾ། །མིང་རྒྱ་གྲེས་ཟེར། མ་རིགས་ ཟེ 

ནི། དེ་ཉི་ད་ཡམ། མོ་བེས་ཟླན་ཅན་ྤང་ལྗོངས་ཁྱེ། 



སོ་མ་འཇམ་ལ་མེ་ཏོག་ཝོ། །ང་ནི་ཅང་ཟད་ 
མངར་ལྱིཇ་ཚ། །རཱས་པ་བསིཡ་དྲེ་གཉིས་ཀ་ལྡན།། 
ཤྱད་པར་ཐད་རྨག་དྲག་བྲབས་དང་། །ཕཾ་ལོང་ 
གྱ་སང་ཚ་གྲང་འཐྲབ། །དྲིན་གླང་ལ་བགས་བྫོར་ 
བར་བྱེད། །སྲན་ཧ་ཉེ་ར་གཅིག་དག་དང་རྡེབས། | 
རྟད་འཚངས་ཅན་ལ་སླེབས་པས་ཆོག །ཅེས་རྫ་མ* 

ལས་འཇམ་ལ་ཁ་རྟད་སྤང་ལས་རྐྱེ། །གང་འབྲས་ 
རྨ་མ་འདྲ་ལ་སྡེང་བྲ།མེད་པར་གང་བུ་དམང་ 
ཟུམས་ནང་ནས་མངན་པར་རྐྱེ། 

ལ་རབ་ཧཱ་བཟང་། །གཉིས་ཀར་ཕྱང་པོ་ཆེ་བ་སྐྱེ་།། 
མེང་བྲེས་ཤེད་ཀང་ཟེར། མ་ནིང་གྲེས་མ་ནི། ཡིད་་ 

བཅིན ༠ནར་བུ་ཡངཔ། མྐེ་བཞི་པ ་ལ་མ་ངེཔ་ཀྲང་ རེ ེ་ དཱི 

རི་ཟུར་སྐམ་དང་བྲག་ཉེ བཞི། རྫེ་གཉན་མེད་ 
བར་རྐྱེས་པ་བཟང་། !ཤིང་ནགས་ཁྲོད་དང ཕྲིབ་ 
ར་དང་། [རླན་གཤེར་ཆེ་བར།སྐེས།པ་ང ན། །རྩ་བ་ 

མྲེང་དཀར་རིང་བ་བཟང། །དེར་ལྔོག་ངན་པའི་ 
མཚན་ཉིད་ད། །བཱེཕ་པར། བདུད་ཆི་རྫིང་བུར། 

ཨ་ནིང་མ་ངེས་གར་ཡང་གྱེ། །ཕ་སོ་གཉིབ་ལབ་ 

ལོ ་མ་ཆ་།'ཏྲག།་ ` 

འབྲས་ངན་ཞིཇ་། །མདག་སྐྱ མེ།ཏོག་ཧྱ་ཞག་ཅན།། ` 
ཅ་བ་རི་སྒོག་སྐྱེ་དགུ་འདྲ། །ངང་གི་ཧྭས་པས་ཞད་ 

_རྷམས་འཁྲུ། 
བད་སླུག་མཁྲིས་པ་མིག་མེར།དང་། ཕཾ་བར་བད་ | 

མཁྲིས་འཐབ་ལ་སྱོང་། །དྲག་ཞད་ཅན་ལ་བདུད་ 

ཚི་འདད། [ཞེམ་དང་། ཅོནྷ་'མ'ཊི'ལམ། གནས་ 

ཚལ་དྲང་ཕར་རྒྱེས་པ་རྟེ། །ཡོ་ཨ་འབྲམ་ཀྱི་ལྗང་ ` ྦ ཆེན་ འཁྲུངས ་དཔེ་ 'ལམ་ཀུང་། 

གྲེས་མ 
བྲ་འདྲ། |དེ ་ཨང་ཕྱི་ནང ་ཅུང་ ཟད་ རུབ། །མེ་ ཏོག 

་ ལ་རྫོ་མདངས་ཅན། །ཁ་དེག་དམར་ཁས་ 

ཆེ་བ་བཟང་། །མེ་ཏག་འདབ་གསུམ་བྱེན་དུ" 
ཝིང་། །གསུམ་ལས་མང་བ་འབྱང་མི་སྲིད། །རྒང་ 

བྲ་གསུམ་ཡ་ཀྱལ་ཆུང་འདྲ། །འབྲབ་བྲ དཀར་ 
ཞྙིང་ལབ་ཕེན་དབྱིབས། །ཅཙ་བ་ཉེ་ཤིང་བ་དང་ 
འད། [པགས་པ་དེ་ལསམ་སྲབ་པ་ཡོད། །ཟླ་བ་ 

བཅེ་༨འི་ནང་ནས་རེཾ 5| |ང་ ་ནི ་མངང་ཞྱྙིང་ཚ་བ་ ྦ 

ཏེ། ཧཱབ་པས་དུག་ངིགས་བརྫུ་གསེད་འབྱིན། །ཚ་ 
ཤས་ཆེ་ཡ་བསིལ་དུ་འ གྱར། གྲང 'ཤས་ཆེས་ལ་ 

དྲད་ དུ་འབྱར། ཚ་བྲང་འདྲེས་ལ་རྩེམས་པར་ རྡན 

ཞས '་རྗེས་ དཔཡམྲུ་སྨན་ ཕྱི་ དང་མྫ་ངསམས། འོ ན་ཀྱང་རྨེ 

པའི་ཡུལ་ཁུད ' ཀི །མེན་ སྐེས་ཅང་ཟད་ དྲོ ལ་ འཇ།། 

བོདམྐྱེས་ཅང་ ཆན བསེལ་ ལཙུཔ། །མིང་ནི་ཨ་ཙ' 

བ་ལ་ཟེང། །ཀཾ་༔་ མ་པ་ཉེས་ 'ཀྱང་ཟེང། ཨ་ཙ་གོ 

པ་དག་ཀྱང་ཟེར། །ཡུལ་སྐད་བྱ་ར་ག་རློག་པར་མྨ། 

ཁུ་བྱག་མེ་ཏོག་ཅེས་ཀྱང་འབོད། 
ར་གྭ་སི་གུ་ཟེར། །དན་ལ་གྲེས་ཆུང་དྭག་འཇེམས་ 

ཡས སྨན་མཆག་འདི་ཉིད་བཞད་པ་དང་། | 

བ་གྱལ་ཁུ་བྱག་དགོད་པ་གཉི་པ། །དྭས་འཇོམ་ཆིག 

ཡ།འགྱར་བ་མེད། །ེབ་ འབྱང་ལ། གྲེས་ཆུང་ལོ་ 

མ་ཧུང་ངྲ་ལས་ཕུང་པ་ཆེ་བ་མི་སྐྱེ་ བའཞ། །འདི་ ྭ 

བཏུ་ལུགས་ཡག་ལེན་སེགས་ཊེབ་ཚང་ཁོ་བོས་ 
ལོགས་མུ་ བྱས་ ཅཾཏྭ་ ཏྭ་མ་ཊི་ པར་ གངལ། རིན་ 

།འགའ་ཉིག་བྱ་ 

གྲེས་མ་དག་ཡ་ ཱ 

སས་སས་སས བ་བ མ་ལ་་་མ་ར་ 
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ངི 
ལྲས མ་ 

རིགས་གསུམ་སྟེ། །གཅིག་ནི་བྲག་ཡས་སྐྱེས་པ་ཨིན།། 

།གཅིག་ནི་ཐང་ 
།གཅིག་ནི་་ངི་སྐྱེས་གྲེས་ཧད་ 

ལ་མ་རྫ ལ་འཇཔྭིང་ཉུང་། 

སྐྱེས་ཧྱ་གྲེས་རུབ། 
འབྲིང་། །མེ་ཏོག་དམར་སྨུག་རྫེ་བའིཿམདོག ། 
ཧྱཾ་གྲིས་འབྲས་བུ་དམར་ལ་ཆེ། །གྲེས་རྒེད་འབྲས་ 
བྲ་ཆུང་བ་ཡིན། །བྲག་སྐྱེས་འབྲས་བུ་ཆུང་ཡ་རྫོ། ། 
ར་ནི་ཅུང་ཟད་མངར་བ་ཡིན། །རང་གི་ཧྭས་པས་ 

སྲིན་དུག་འཇཛམས། །དེ་གསུམ་ཆ་བ་བརྔང་ལ་ 
བཅེར། །མེས་ཆིག་མང་བསྐས་བྱང་དྲ་འཆོ། ། 
ཙ་བ་ཊིབ་བརྡངས་སྦང་དང་སྦྨང། །རྐོབས་དང་ 

ང་ཤིག་སེལ་བར་བད། །དེ་གསུམ་ཧཱས་ལྡན་ 
བསྲེགས་བྲལ་དང་། །མི་ཕག་དོམ་གསུམ་ཆེལ་ 

སྦང་བྱུག །སླ་དཀར་ནག་པོར་འགྲོ་བ་ཡིན། ། 
ཁུ་བ་མ་ལ་བྱགས་པ་ཨིས། །ཆུ་ཕེར་འདྲེན་ལ་ཤ་ 

རཾ་གཅོད། །དཀར་སངས་ཐལ་བས་རྟག་ཆྭ་རྐེམ།། 
ཞེཔ་པེགས་གསུངས་པོ། 

གྲོ" གླུམ གྲོ་ཁྱིབ་ཀྱི་འབྲ"ཞིག' 
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སྟེ། ཤེལ་གང་ལཔ། གྲོ་ནི་ 
ར་མངང་སྣམ་བསིལ་ལྩི་བ་སྟེ། 

ཆུའ་དང་མཁྲིས་པར་ཕན། 
བྱེང་བ་བསྔད་པར་བྱེད། 
རཕྱྱོར་ལ་ཅུང་ཟད་འཁྲུ། 

བ་དག་ལ་གན་ད། 
ཆེགས་པ་ཡི་པ། 

མ འུད་ས། 

།དུག་ནད་ཆེགས་ལ་ 

།ཤ་མཁྲེགས་ཆག་བྲུམ་ 
།སྲིན་དང་བད་ཀན་གྲང་ 

།གྲཾ་ཆང་གློང་ཕན་གྲེ་ཕོགས་ 

།གྲེ་བ་ལ་ཕན་བག་ཕྱེས་སྐངས་ 

།ད་ཅ།འཚོ་ཤེད་ 

།སོ་བ་ཕྲེ་དེ་བསྲིལ་ཡང་བད་མིས་ ° 

ཀྱ གྲོ་མ་ 
ཐེལ། །བུ་དང་ཟུག་ཇུ་འྱིན་པང་ཐེད་པ་ཡིན།¥ ༥ 
ཞེས་གསུངས་ཕེཾ། །ཨང་། ཁམ་ནག་མདཾག་ལའ་།| 
གྲོ་སྒྱེས་ _ གཟན་ཕར་ཐའི་མིང་། 
གློ་ཁའི་མཐུན སྐྱོ གུང་ཆེགས་ལྟ་བྲའི་ཟས་ 

ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན། 
གྲོ་ག་ ཀྲཏི། ཤིཏི། ཤིང་ཤུན་ཏེ། 

ཤིང་སྟག་བཞི་ཤུན་པ་དང་། 
ཤིང་སྟག་པ་རང་ཡའངོ་། 

གློ་བཏབ་པ་ གྲོ་ཉིང་ལ་བཏབ་པའམ་གྲང་ 
ཆེགས་ཟས་པ། ྦ 

གློ་དོང་ བྱི་བས་གྲོ་མ་གཔོག་པ། 
གྲོ་འདེབས་པ གྲེ་པེན་ཉིང་ལ་འདེབས་པ་ ངེ 

མེགསློ་ཞེལ་མཧེབ་ 

ཧྱལ་པཾ་ལྟ་བྲུ། 

གྲོ་ཕུད་ 
གྲོ་ཕྱེ་ 
གྲོ་བ་ 

གོཐོ 
གྲོ་ཝ་ 

དང་། ཡམ་དྭ་ཞྭུག་བབ་བྱེད* 

པ། གུང་ཆགས་ཟས་པ་ལའ། 

གྲི་མོང་བཞུཌ་པའི་ཕྱི་ཁྱབ་པ། 
དཔེར་ན། དབྱིན་གཞུང་གི་ 

དང་། བདེ་ཀྱི་ཛ་ཕག་མི་ར*° 
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གྲ་མཾ་དང་། གྲཾ་ག་ལའང་། 

ཁམ་ནག་མདག། 

མཧངས་ ཀསརང། ཤེལ་ཕྲེང་ 

. ༡༈2#//༣ ཡམ །གྲེ་མ་ཟཱས་བསིལ། 

མངར་ཡང་ཚ་འྭབུ་གཅད། །ཅེས་པ། འཁངས 



་ཡ་དཔྱིད་གྲཾ་ཁན། 

གོ་མ་ལུངྔ 

དཔྲེར། གོ་མ་ཞྱེས་པ་ཁ་ལུང་སྐེ། ལོ་མ་རྫ་མྱ་ 

འག་དཀང་ལ། །ཡལ་ཕྲོང་ས་སྟེང་ཁུབ་པར་ 

བདལ། །དངར་བ་དམར་པོཔ་དྲ་བ་བཏངས། ། 

མེ་ཏག་སེང་པ་མདངས་དང་ཝན། །ཅ་བ་རྡོག་པོ 

རེལ་མ་འདྲ། །ངཾ་མངར་ཤཧུས་བསིལ་ཀྲན་གྱི་ཟས།། 

སྟན་དུས་ཧྭས་པ་དྲད་དུ་འགྲོ། །རྟན་གྲཾ་བཟང་ 
།ནྭས་པས་འཁྲུ་བ་གཅད་པར 

བྱེད། །ཅེས་ཡངས་གྲཌ་གྲཾ་མན་། །ཞེས་གསུངས། | 

ཨང་།, རྒྱ་གྲ། བུའི་གྲཾ་མ། 
གྲོ་མ་ཁུང་ བད་བྱང་ཕྱཌ་ཀྱི་ཡུལ་མིང་ཞིག། 
གྲོ་དམང་། ཁ་དག་སྟེ་ཏྭ་གཾ་དམར་ལྟ་བྲ། 
གྲོ་མ་ ཁམ་ནག་ལུག། ཡུལ་གྲོ་མོ། 
གྲོ་ཚག་ ཧྲེ་ཕེ་ཚག་བའི་ཡོ་ཆས། 

ཚག་མ། 

་གོ་ཞིང་ གྲཾ་བཏབས '་པའ་ཞི ང་ཁ། 

གྲོ་བཞིན་ 3བཌ། 3ཱཌཿ ཤབཊུ། ཆླཧྲ། 
འཕྲཾག་བྱེད། བོན་པཾ། བྱ་ 

སྦྲ་རྟམས་ཟེར་ཏེ། རྒྱ དཀང་ཉེརང་བརཧྱད་ཀྱེ་ནང། 

ཚན་ཉེར་གཅིག་པའི་མིར་། སྒེདའི་ཁྱིམ་དྭའང་སྟང་། 

གྲོ་བཞིན་གྱི་ཟླ་བ་ ཧཾར་ཟླ་བདྲན་པ] 
གྲོ་བཞིན་གྱི་ཉ་བ་ རགས་པར་ཟླ་བ་བདྲན་པའི 

ཆེས་བཅོ་ལཝ་ལ་སྐང་མ་གྲཾ་ 

བཉིན'ཕྦྱོང་བས་མཾ།། 
གྲོ་བཞིན་བྱེད་ ཕ་དེང་ནང་དགུན་ཐྲག་ 

བསགས་པའི་བྲ། 

༤༢)“ གོག་སྐིད 

གྲོ་ཏུན" སྐར་མཆིག། 
གྲོ་ཏུར་ མགོའམ་གདང།དམང་པ་ 

དང་། ཡང་ཁམ་ནག། ག་བ། 
གྲོའུ་རྩེ་* རྒྱ་ལྕོག། ྦ 
གློ་ཡས་ གྲེ་བརྫས་པ་ལ་ཟེར། 

ག་རེལ་ འབ་གྲཾ་དབྱིབས་རིལ།ངེལ་ཡོད། 

པ་ཉེཾག། 
གྲོ་ལམ་རེས་ཆད་པ་ ཇས་ཀྱི་དས་ཆོད་རེ་རེཞི་ 

བྲེག་འབྱར་བཞི་ཕ་ཚུགས། 
ཉིན་གུང་ཆོད་གཅིག་ལ་ 
སླེབས་པ། 

གྲོ'ལུང་ བོད་ཀྱི་ཕྷེ་ཁའི་ཡུལ་ཞྱིག་གི་ 
མིང་། 

གྲོ་ལུང་པ་ _ ཐལ་དེར་རྡོད་མི 
གྲོ་ལོ་མ་ གོས་ཆེན་ཉིག་དང་། ཡང་ 

གྲེ་མཞི་ཡཾ་མ། 
གྲོ་ས། འཕན་ཡུལ་གྱི་གྲོང་གསེབ་ 

ཅིག་གི་མེང་། 

གྲོ་སག་ གྲཾ་ཡི་རྩ་ཕོག་མ་ལ་ཟེར། 

གྲོ་ཧོ་ _ ཕག་རྱ་རྟམས་སོ།། ྦ 
གྲོག་  ན་ར་རམ། ཡུལ་སྐད་ལ་གྲོག 

ཟེར་བ་ཆེད་པ་མིང་དང་། 
རྔམ་གྲཾག[དང་། ཆྭ་གྲོག། འབྲ་ཁྲོག་མ་ལན། § 

གྲོག་སྐེད་ འབུ་ཁྲོག་མནི་སྐེད་པ། 

¦ ` 

རཿ 
® ཏཱཾནིཾ 

དེ 
ཅེ». 

¢-། 



གྲོག་མཁར 

གོག་མཁར་ བྱ་ཐིན་མྱི་བཾ། ནོར་ཝན 
བཅེགས། གྲོག་མའི་མཁར་ 

དང་། གོག་མནི་ཚང་གི་མེང་ང་།། ཨང་། ཕྱི་ 

རལ་པའི་དང་སྲོང་ཉིག་གི་མིང་དྲའང་། 
གྲོག་པ་ ཆུའི་འགྲམ་གྱི་གད་འབས་ 

ཐྲ དང ཆུ་ཆེན་པས་བྱུས་ནང 

བྱང་བཞི་གྲོག་པཾ་དང་། གད་པ་དང་། པ་གད 
བྲས པ་ཤང་། གད་མ་གོང་། ཞ་ཡང་མ། 

གློག་པ་ཕུག་ རྣ་ག་ཁ གཡང་བའམ་གད་པང་ 

ཕུག་ུ་བཏུཌ་པ་སྟེ་བྱ'་ཁྲབས 

བྲཝ་པ། 

གྲོག་ཏྱ" གྲོག་གི་ཕྱ་གཡང་དང་།། མོ་ 

ཐཔ་ ཞཱག་གི ཡི 
ལའང་། 

གྲོག་ཟྦྲ' གྲོག་མ། 
གྲོག་སླར་། སྲག་ཆགས་གྲོག་མ་དང་། 

ཤོ ཕྤྱང་མ། 

གྲོག་སྦྲང་ གྲག་མས་བསཌ་པའི་སྡང་ཅི། 

གྲོག་མ། _ སྲཱག་ཆགས་འབྲ་གག་མ་སྟེ། 

རྱྱ་གྒྱ་ར། གཤིན་རྗེའི་བྲ། 
སྲིན་ཕྲན་མ་རྣམས་ཟེར། 

གྲོག་མའི་ཏྱམ་ གྲཾག' ཚང་ 

གྲོག་མའི་གཟུགས་ཅན་ རྫེ་སྨན་ཕི་ཕི་ཡིང་། 
གྲོག་མེ མད་ གྲོག་མེད་དེ། རྙེད་པ་མེད་ 

ཅེས་སོ།། 

༨ 

༤4༦ གྲགས 

གློག་མེ་ གཅང་རངོང་དང་། ཆུའི་འབས་་ 

དང་། གཡང་ཕ་ལའང་། 

གྲོག་མེའི་ཁྱེམ་ གྲེབ་ཚང་། 
གྲོག་རྨིས་པ། ཡུལ་སྐད་ཁྲོག་ཟེར་ཏེ་རྙེད་ 

པའི་མིང་ང་། ། 

གྲོག་ཚང་ གྲོག་མནི་ཚང་། 

གྲོག་ཞིང་ ཤ་བལ་དང་ འདཐྲེག་ཉིང་། 
་, གྲོག་མའི་སྤངས་པ། 

. གྲོག་གཟར་ ཆྲ་གཡང་ནས་བབ་པ། ངི་ 

_ མངོ་མ་ནས་བབ་པ། 

གག་གཡང་  རོ༩་གི་གཡང་བ། 
_ གློག་ཤེང་ ཤེལ་ཕྲེང་ ༤༧/ ༢ ཡས། 

གྲེག་ཤིང་མ'་དང་གཟེར་སྐངས་ 

་ྲ་ཕེཡ། །ཞྙེབ་རབ་མཆོདཉེན་དང་ཉ་ཁང་། 
མིན་ཀྱང་གྱང་རྙིང་གད་རལ་ཕེ༼་ཀྱི་ངེས་ལ་ཆ

ར་ 

ཡུན་དྲ་བས་བའི་འཇམ་ཆགས་པ་ལས་རྩའེ་རྣམ་པ་ 

མེ་ཏོག་གི་ཟྲེའ་འླབ་འྲད་བ་ཡམ་ཙམ་རྐྱེས་པས་ 

ཅང་ཟད་སྲང་གི་རྣམ་པར་གྱང་པའི་ཁ་ས་དེ་བསྲེས 

པཞི་ཚ་དུགས་བྱེད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པོ།། 
གྲོགས་ སཁིཿ པྭྭ༔ མྲིད། སྙིར 

མང མཆིཏི། མྭེཐུན།, པགཏ༔ 

ཕལ་སྐད་ལ་ར་གས་ཉེས་ཀྲགས། ཟླ་བ། རགས་ 

ཏེ། ཁ'གྲགས། དགའ་གྲགས། རྩིང། གྲགས། 

_ གཏན་གྲཾགས། ཆ་མ་གྲཾགས། སློབ་གྲ་གས།, དགྲེ་ 

གླགཔ། ཆུང: 'གྲགས།, ཆེད་གྲཾགས། ཏིང་གྲོགས། 



གློགས་ཀྱི་གད་ཞདྲ 

མུན་གྲགས། འདུག་གྲེགས། འདེད གྲཾགས། 

དཔྱང་གྲེདས། དམག་གྲོགས། ཆེག་གྲེཌ། མཛའ 

གྲགས། བཟུགས་གྲོགས། གཟིམ་བྲོགས། ཡམ་ 

གགས་ཟེར་བ་རྟ་བྲ། 

གོགས་ཀྱེ་གོད་འདྲེ་ ནཾ་ར་བརྔགས་པའི་ 
གདན་འདྲེ། 

གྲོགས་ཀྱེ་ཆགས། བྲོགས་པའི་ཆོགས་པ། 
གྲོགས་སྟེ་ས་ ཌཱགར། གྲེགཔ་ཀྱི་སྐེབ་མ། 

གྲོགས་མཁར་ གྲགས་པ འི་མཁང། 
སྲོགས་ངན་ ཐགས་པོ་ངན་པ 
གྲོགས་དང་པོ་ བཤེས་དང་གཉེན། 
གྲོགས་དན་ ཕྲ༥༔། ཐོགས་ཕམ་རཌ་ 

བྱེད་པ། 

གྲོགས་འདྲེས་ གྲོགས་དང་མཐུན་པ། 
གྲོགས་པོ་ མཱངེཊ། མིཏ། རང་ལ་མཛནའ་ 

བའི་གྲིགས་པོ། 
གྲོགས་ཕྱ ཤཾ་མ་ཕགས་ཀྱི་དན་མཚན་ 

གྱི་གློཌ་པེའི་ཆ་བརྟག་པའེ་་ཕ། 
གྲོགས་བྱེད་  བཧཡ། པྲཀ། ཕན་ཚན་རངཌ 

རམ་བྱེད་པ། ྦ 
གྲོགས་ཀྱེད་པ་ སྡང་གྲོགས་དང་། རཾགས་ 

རམ་བྱེད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་ 

| གྲེགས་བྱེད'པ་ལྟ་བྲ། ྦ 
ྦ གྲོགས་སྦྲན་ ར མདང་འགུགས་པ་དང་། 

ྦ ར་མདར་འབོད་པའི་དན། 

༤༢༩༩ 

གྲོགས་མོ པ།འིི། མཛའ་མའི་མྲེང རྟེ། 

ཀུན་རྱྱད་མཚུངས་མ་དང་། 

ན་མཉམ་མ་དང་། ཕཾ་ཉ་མཾ་དང་།་ འཕྲིན་སྐྱེལ 
མ་དང་། ཟླ་མཾ་རྣམས་ཟེང'་ར།, 

གློགས་བཟང་ སུས།། གྲགས་བཟང་པོ། 

གྲོ་གས་བཤས་ གྲགས་པ བཟང་པོ། 

གྲོགས་སུ་བཅར་བ། ཡེད་མཐུན་དུ་ཕཾང།བ། 

གྲོགས་སུ་སྟན་ ཟླ་ང་དྲངས་པའམ། . རོགས་ 

ུ རེ། པཿ མཁང་རམ་མྱཆེམ གྲོ པྲུ ཟླ ཐྭུ་ཆང་ར་ཆ་མཆེས 

ཡུལ་གྲོང་། བརྒྱ་གྲོབ་། རྟང་གྲོང་ཟེང་བསལྟ་བུ། 

ཁྱིམ་གྱ་སྡེ་ཚོགས་ཞུང་ཙམ ཡད་པར་ཟེར། 
གྲོང་སྐུས་ 

གྲོ །ྱེ ར་ 

གྲོང་དུ་སླེས་པ། 

སུང། ཤཱགརཿ པུར། མཆྱིར། 

ནགར། ཕ་བྲང་འཁེར། མི་ 
གྲེང་། གྲང་ཁྱིམ། ལུས་ཅན་གནས། མུང་ག་ཏེ། 
མ་བརྐལ། དམངས་འདུལ་གནས། རྨྱད་པའི་ཕུར" 

བྲ། འཇིགས་མེད་གནས། མི་བརྐྱཾ་ད་གནས། 
སུང་བྱེད། རྐྱོང་བྱེད་རྣམས་ཟེར། ཡམ་རིམ་ཆེན 
མའི་བརྡ་བྲཀལ་ཉེང་མཁོ།བམྫས་པ། ལམ། བཟའི ་ 

བྱེ་བྲག་བཙཾ་བརྱད་ཚང་བ་ལ་གྲང་ཁྱེང་དང་།, དེ་ 
མ་ཚང་བའི་ཁྱིམ་གཅིག་གཉིས་སཌ་ལ གྲེང་དང་། 
ཚོང་བ་ཨང་པོ ཡོད་པའི་གནས་ལྲ་བོང་དལ་དང་། 
མི་རིགས་བྱའི་ཚང་བའེ ་ཡུལ་ཕོགས་ལ་ཝྔྗོངས་ཐྱེས་ 



གང་ཏྱེར་དགྲ ་ 
བརད་རྟེང་འགྲེལ་ཆེན་ལས་གསུངས། མངོན་ 

བརྗེད་འགའ་ཉིག་ཏུ། བེ་བའི་གྲེང་གིས་ངེས་ 
བཅིངས་ཡུལ། །འབུམ་ཕྲག་སྟང་གིས་ཡུལ་འཁར་ 

དང་། །བརད་བཧཀའི་རྟང་གིས་བྲིང་ཁྱེར་ཏེ།། 
ཞེས་བཤད་དེ་གསུངས་པེ།། 

གྲོང་ཁྱེར་དགྲ་ པྲརྔརི། དབང་ཕྱག། 
གྲོང་ཁྱར་འཇིག'། པརྡརར། དབང་པ། 

ྦ གྲོང་ཏཁུར་རྗེ་ 

དབང། རྒྱལ་ཕྲན་ལའང་། 
བ་ལ་བ 

ངི 

གྲོང་ཁྱེར་སྤྱོད 
གྲོང་ཁྱེར་དཔལ་ཡོན་ཅན” ཤྲཱི དཱགྙིནགར། 

འཕཌ་པའི་ ཡུལ་ "ཐིག་གི་མི མིང་། 

གྲོང་ཁྱར་མ་ སྨད་ཚོང་མ། 

པོང་ཁྱེར་མེ་ཏོག་ ཀྲསུམཔྲར། སྐྱ་སེང་བའི་ 

གྲེང་ཁྱེར་པཱ་ཊ'ལི་པྲ་ཏྲ་ལ་ 

འཇུག་སྣམ། དེང་སང་པཊ་ཌ་ཞཱེས་ཟེང། 

ཿ ༨ ཀུཀྐུར། ཁྱི། 

གྲང 'གེ་བྗརྗོད་པ་ པོང། གྲོང་གི འཐྲབ་མོ། 

གྲོང་གཏམ། གྲོང་སྡེནི་ཕྲ་མ 

བཾགས་ཕལ་རྐད་ལ་འཇུག། 
གྲེང་གསེད་ཆུང་ཏྲཔ་བྲོར་ 
ཁྱེར་གྱི་མཏྲའ།བསྐོང་བ། 

གོང་གི་དྲ་བ་ཅན། ཙྲྭ་ཛྭ་རིན། གྲོང།མའ་ལ་ 

ལྕགས་རྐུད་ལྟ་ བའི་ དྲྭ་བས་ 

བསྐེར་བ། 

༤ 

ཧྲང་གི་དྲ་བ་ 

ཡུལ་གྱི་བདག་པ། ཡུལ་འཁར་ 

གྲོང་འཇུག་མ།ན་པོ་ 

ཤོ གི་པཕྲེང་ལྔན མ་ མེ་ པཿ པན་ནམ 

སྨད་འཆོང་མང་འཇུག། 

གང་གི་བྱེའུ ཁང ཤེ འུ། ཁང་བྱིལ།མཆིལ་ པ། 

ང་གི་གཅོ་བོ་ གྲ 'ཤྱེང་གྱི་གཅོ་བ་དང་། 

གྲོང་གི་བདག་པའམ་སྡེ་དཔན། 

གང་གྲངས མཚོན་ཆ 

ུར་ ༩ ་སྨན་ལེ་ག་དྲང། 

བྲང་ཆུང གྲོང་པའི་ཁྱིམ་ཆུང་ཆུང་། 

གོང་ཆོག་ གང་གི་ཆ་ག་རྟེ། ཁྱིམ་གྱི་ 
མྐ་རིམ། ཉབས་བཏྟན། 

ཚ་ག། 

བོང་མཆོག་ གར་ཁྱེང་བྱི་ མཆག་སྟེ་གྲོང་. 

་ོུ རུལ་ལམ་རྱལ་ས་ལྟབྲ། 

ཀྔོང་ཆས་ འཁྲེག་པ། 

གོང་ཆོས་ཀྲིས་མ་གྲོས་པ་ འདཾད་པས་མ་ 

གོས་པའི་ན་ཆུང་མ། སྐེས་པ་ 

དང་མ་པྲང་པ། ཅཅ གཙང་མ། བཾ 

གྲེང་པའི་ཆོས་ཀི པེ ཕཾ་མའི་འདདཿ 

རྱྱོད་ ཀིས་མ་བསླད་པའམ་མ་ 

གས་ པ་སྟེ། བུ་མོ་གཞྭཧཱ་མ། ན་ཆང་མ། མ ་འངས་ 

རྤེམ་ ཅན། རྣག་ བ་ གཙང་མ་ཨང་ ཟེར། 

གྲོང་འཇུག ་མཁན་པ་། ར་ཡ་ཉམ་ཤེས་འཇུག 
མ8ན། ཕ་བ་གྲོང་འཇུག། སྭི 

མན་ངག་དང་ཝན་པ ། 



གང་འཇོམས ༤༢9 

གྲང་འཇམས་ བྲར ་བིན་དང་ཁྱབ་འཇུག། 
གློང་བསྙེན། _ དབེན་གནས་མ་བརྟེན་པར་ 

གྲོང་དྲ་བརྩེན་སྤབ་བྱེད་པ། 
བང་གཏམ་ ཕལ་སྐད། ཱ 
གང་རྟོང་ གོང ཆོསྟོང་ཡོད་པ། 
གོང་རྫངས་ གབོང་ཁྱེར་སྟངས་ཕྱིན་པ། 
གློང་དུ་འདྲེན། བོང་བྲ་སྐད་ཆེན་ཨང་ཟེར། 
གློང་བདག་ གྲོང་པའི་གཅོ་བོ། 

གློང རྡུལ། བབས ནིགམ:༔ ཛནཔད། 
ཆོང་པ མང་པོ་ཨོད་ངའི་ 

གནས་ལ ཟེང། ཨ༨་། ལྕགས་རི་ཕྱིར་ཡོད་པའི་ 

གྲོང་དང་། བྲོང་པ་ཆུང་ངྱའི་རིང་ཟེར་བཞང་སྟང་། 
༣ ༣༩༧ 
གྲང་བརྡལ་ གྲེང་གཉིས་འབྲོར་ཏེ་ཡཾད་ 

རུ པའི་བྲེང་གསེབ། 
གློང་སྡའི་ཕྲ་མ་མཁན་་དཀྲགས་ཤིང་བྱེད་མཁན། 
གློང་པ། གྲེང ལབྲོང་ཕའང་ཟེང། 

གློང་པའི་ཆོས་ ཐྲརམཿ ཕཾ་ མོའི་འཁྲིག་ 
ཆེས། མི་ཚངས་རྱོད་པ། 

ཀློང་པའི་ཆོས་ཀྱིས་མ་གོས་ བུ།མོ་གཟོན་ཧཱ' 
མ། ཕ མོའི་འད་ད་ཕྱོད ཀྱིས 

མ ངམླད་བའམ་མ་ཕྲད་པ་རྟེ། མ་དང་རྡྔལ་ཅན་ 

ཡང་ཟེར། གོ 

གྲོང་དཔོན་ འག་པ། ཆོང་དབན། 

གློང་སུངས་ ཁྱིམ་སྤངས་ཟིན་པ། 

གྲོང་སྐད བྱ་རེག། 

ྦ གློང་ གཞི་ 

གངས 

གང་སྦེའུ” ཊུམ་བུར་ཟེར། 

` ༤༨ ༢༩ གྲང་བ་ གྲོང་པའི་བརྡ་འཆོལ། 

གྲོང་བར་ ཤོང་གསེབ་ཀྱི་བར་ལའན། 
གྲོང་ཆི་ག། གྲམཾ། རསྙན་ངག་ལེའ་དང་ 

) 

པ འི་སྙན་པའི་ཧུན་ནང་གསལ 
བའི་སླ་དེན་ཀྱི་ཁྲོང་ཆིག་ལྟ་བུ་སྟེ། གྲོང་གཏམ་ 

དང་། ཕལ་སྐད། ངཾ་ཚའི་གཏམ་དང་། འཁྲིག 
ཆེག་ལའང་། ྦ 

གྲོང་ཆག་གིས་མ་བསླད་པ་ གྲོང་སྐད་ཀྱིས་ 
མ་འདྲེས་པ། 

གློཛ་ཆོ་ གྲོང་གདེབ། གྲོང་ཁག། 
གྲང་སྡེ། 

དྲང་མཆ་མར་མ་ ཐེ་ཁ་ཨེའི་ཡུའ་ཁངས་ཞིག་ 
སྟེ། ཨེ་ཡབ་ཀྱི་འདབ་གྲོང་ 
མཆོ་མེར་མ་ཟེང་བལྟ་བྲ། 

གྲང་གི་ལྟེ་ངའམ་ཙ བ། ` 

གློང་ཨུལ་ གྲོང་དང་ཡུལ་ཁག། 
གློང་གསུམ་མཐར་བྱེད་ ཧྲིཔྲར༔ྣཀཿ ཐ་ 

དབང་ཕྱག་ཆེན་པའི་མཚན་ 

ཏེ ར་མ"ཤིན་ྱི་གྲོང་ཁྱེང་གསུམ་བཙེགས་མདའི་ 
མེས་བཟེེགས་པར་མ།། 
སེ ༤. ¬ ༠༨ ༢༨ 
བང་གསབ་ ཁྱམ་སྔ ཐུང་ཙམ་ཆབགས་པའ།་ 

གྲིང་། 

གངས་ ¡འཆི་བཞམ ཤི་བའི་མིང སྟ། 

ཤི་བ ཕ་ཞེུ་ཆེག་བྱས་པའ | 



གློངས་པ 

གློངས་པ་ ཤི་བ། འབྲོང་བཞི་ཞྭདསྲ་ 
ྦ ཚེག། 2 ¬ རེ 

གློད་ཕ་ ལྟོ་བ། གསུབཔ་པའམ།ཿགསུམ་ 

པཞི་ནང་གི་གྲེད་པ་ཞྱེབ་ ༢. 
་ད གསུངས། ཕཾ་བ་ལའང་། 

གྲོད་པ་ཆེ་བ་ ཉོ་བཞམ་གསུས་པ་ཆེ་བ། 
༥ ༨༧ ཐའ 

` གད་བྱེད་འཇམས་ བརྱྱ་བྱན། 
༄༧ ༧ ཤག 

གྲད་པྤམ་ གྲཾད་པ་ཆེ་བ། རོ 

ཀོད་རེལ་ ཚད་པས་གྲས་གན་ས་རེས 
ཕྲགས་ལའ་། 

གློན་  ཆུད་ཚཟོས་དང་། དོན་མེད 
དྭ་འགྲེ་བ་སྟེ། བོ་ོ 

གྲན་གཏོང་གྲིན་འགྲོ་གྲིན་ཞྱེས་པ་ལྟ་བྲ། ¬ 
གྲོས་ཅན་ _ ཟད་སྒེཾ་དང་། འགྲོ ཊེ 

ཆེ་བ། 

༄ཐ ལཚཟ་ 

༤༤ 

གློན་ཆྱང་དམ་ཚགས་ཆེ་བ་ འབྲེ་གྲིན་ཆུང་, 
ལམེི་ 
པ་ལའི 

གློན་རྩང'ཐན་སྦེལྭ་ འགྲོ་ཕེང་ཆུང་ལ་ བྲེན་ 

སྐྱེད་ཆེན་པཾ་སྤེལ་བ། 
གློན་ཆེ་ ཟད་པོང་པོགས་དཉ་མེད་དྲ་ 

པང་བ། 

ཀློན་པ་ གོད་པའམ། བོང་བ། འགྲོ་ 
གླེ་ཆེན་པེ། མི་ཚན་ཆེནམ་ 

བཟོད་ཆེའམ་སྲན་ཆེ་བ་ཟེར་བ ལའང་། གྲོལ་བུ་ལྷ་ལྔ' 

གྲོལ་བུ་ལྷ'ལྔཿ 

གློམ་ཝ་རྒྱང་ “ གཙང་གི་གྲམ་པ་ཧྱང་རྟ་ ཆོབ 
` ཤལ་སང་བཙན་སླམ་པས་ཕྱག། 

བཏབས་པའི་མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ཡག་ཁང་། 

གྲོལ་ ° མུྟི། ཕྔག་བརྫལ་ལམ་འཆེང་ 
བ་ལཔ་ཐར།་བའི་དན། ཐྲར་པ། 

གྲོལ་བ་ཅན་སྐྱེད་བྱེད་ ཉ་ཀྐྱོགས་དང་། ༡“ 
ཕྱིས་ཕམ་ཉ་ལྩིབས། ྦ 

གྲོལ་ཉན'། ཆོགས་དང་མདུན་གྲོས་ཕཾགར 
གྲོལ་ཉེ་བ། 

གྲོལ་སྟན་ བྱ་བ་གྲུབ་རྗེཔ་སྟེན་མོ་ 

ྦ ° བཏང་བ། ` པ 

གྲོལ་འདད་ མཁུཁ། བཅོན་དང་འཁོར་ 
་བ་དང་རྫག་བརྔལ་ཕོགས་ལས 

གྲོལ་བར་ཞདོད་པ། 
གྲོལ་བ་  སྭཀ་ ཏཱར། མགན། མུའི 

ཧ་ལོ དང་། བཅོན་བདམོ་ 
ཕྱིན་པ་དང་། འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་བ་རྟེ་བྲང་པའམ་ 
མྱང་ཁན་ཡས་འདམ་པ་དང་། བྱང་གྲེལ་དང་། 

གྲེལ་བཞི་དན་དང་། ཆུ་ཤིང་གི་མེང་ལ་ཡང་འཇུག། 
གློ་ལ་བ་ཐོབ།  ཐང་པ་ཐོབ་པ། 
གློལ་བ་རང་ ཤིང་ཤཱལམཡེ། འཚོ་ཆེ་བརྟན 

`` དང་། ཤིང་བལ་འཇིན་ 
ཡང་ཟེང། 

ཧ་ཡ་ཊིཊ་ནས་ཀཱར་སྟའ། 

༦ 

: 



= ཅོ 
གྲེལ'བྱེད 

གྲོལ་བྱེད] བིཿནྡཾ། མུཀུརཿ གྲེལ་བྱེད་སྔཌ་ 
ཡུགས་སྐྱེད་ཛྫོགས་གཉི་ཕ། 

གྲོལ་བྲེད"༣ཇོམས་ བརྱ་མྦྱིན། 
གྲོལ་མ། འབྲ་ཉིཾག། 

གྲོལ་མེད་འཇོམས་ ནམཿཅེསུདན། ཞེས་པའི 
ཉྭ་མ་ཡིན་གསཾད་མཁན་ཏེ། 
བྲཧ་བྱིན། 

པབིང། པམཏ། ཨལཙ། གྲོས་ 
ྦ ལཙནཿ ཀཊེ། མོལ་བ། གཏམ 
པ། གྲཾས་མོལ། བཀའ་གྲོས། གྲོས་མདུན་མའི་ 
གྲེས་དང་། བསམ་ཆ་གོ་བ་སྔར་བ། སྐད་ཅ་ 

འབྲེགས་པའི་དེན། 

གྲོས་ཀྱི་སྣོད། བློན་པཾ། 
གྲོས་འགེ་བཏ ན་པ་ གྲོས་མོལ་བྱ་བཞེ་འགོ་ 

_ བཏིན་པ། 

གྲོས་གྲགས། མདྲན་གྲོས་བྱེད་པའི བླ གྲཾཌ། 
གློས་གླེང་ བཀའ་ཤྲོས་གནང་ གྲོས་མོལ 

_ གླེང་བ། 

གྲོ་ས་ཅན། བརྟན་པའམ་ཡིད་ཏོན་རང་ 

བའི་གྲས་བཏོན་ནཁན། 

གྲོས་གཅམ། གྲོས་མཐུན་བྱེད་པ། གྲོས་ 
ྦ བྱས་པ། 

གྲོས་གཅམ། གྲོས་བྱས་བཞམ་གླེར་བ། 

གྲེས་བཏེན་པ། 

༤༣2༡ ཅ་་་  ཤ ཁོ རབ བས་ཆོགས་འཆར་གཞི 
= ༤ ༩ བོ 

' པཱས་བཅས་བཅུམ་ བཀའ་བྲས་གྱ་ཆུང་ངྱང་ 

གླེང་བ་ལའང་། 

གྲོ་ས་ཉན་པ་ གྲཾས་མོལ་ལ་ཕ་རངེལ་ནཔ་ 

ཉན་པ། 

གློས་མཐུན་པ་ གྲཾས་འཆམ་པ། 
གྲོས་དྲི་ས། སྐད་ཆ་དྲི་ས། 
གྲོས་འདེབས་པ་ སྐད་གྲེས་སླིགས་པ། ` རྨས་ 

པའམ་བཔབ་པ། བུ 
གློ་ས་འདྲེབ་ སྐད་ཆ་དྲི་བ་ད་ལྟ་བ། 

གྲོས་བསྡུར་གྲོས་ཐག་ཆོད་ མཐུན་པར་གྲོས 
ཏེ་ཐག་ཆོད་པ། 

གྲོས་པ་ ལཙྭཱ། གྲཾས་བྱས་པ། གྲོས་ 

ྒ བྱེད་པ། 
གྲོས་བྷན རྒྱལ་པཾས་གྲོས་བྱེད་པའི་ 

བླན་པོ། 
གྲོས་མི' གྲོས་བྱེད་མའི་མི་སྟེ། གྲཾས་ 

ྦ མི་ལ་དྲིས། གྲོཔ་ཐག་རང་ 

 གིས་ཆད་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 
གློས་མེད་ རསྐདཆ་མེད་པ། 

གྲོས་ཆོགས་འཆར་གཞི་ གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱའི་ 

ལས་དན་ཞཆང་གྱའི། 

བཏང་བ། 

ཀློས་འཆམ་པ། བྲཾས་མཐུན་པའམ། ཆིག་ 

མཐུན་པ་དང་ཟླིགས་པ། གྲཾས 



གློས་ཚེགས་ཞའབུས་ཡི 

གྲོས་ཆོགས་༢བཐུས་ཡི གྲོས་མལ་ཚོགས་འདྲའི་ 

གྲོས་ཆགས་ ཐཕམ་སྲལ་ གྲབ་ཆེགཔ་ཀྱི་འབྲ 

ཚི = ཤེ 22. ༨ ེ གྲོས་ཆད་ གྲབ་ཚོད་འཇེན་དང་ཡ་ 
'རབཔ་ཕྱོད་པ། 

གྲོས་ཡམ་ གྲེས་རོགས་བྱེད་མི། 
གྲོས་རོགས་ བསབ་བ་མོབ་མཁན་ནམ་ 

ˆ གློགས་པེ། 
གྲོ་ས་ཤིག་བྲགགྲོས་པ་ ངག་གྲོས་གཅིག་ལབ་ 

` པ། ་གྲས་ཤིག་བྱེད་པ། 
དོཏི། ལས་ཀ་བས་པའི་ཡོན་ 

 ནམ་ཐྲ་ཐ་སྐལ་ཏེ། དགེ་སློང་ 

གླ” 

བྱཧ་ཅ་བྱད་ཀྱི་འཆོ བྭ་ག་ནས་མྱང་ཉེས་པ་ལྟ་ྲ་ 
' ་ཡའ། རི་དགས་གླ་བ་ལའང་འཇུག། 

གླ་སྱེས་  ངང་གི་བླ་ཆ་བསགས་པ་ཡས་ 
` གླང་བ། 

གླ་ཁོལ་གཉིས་ གླབ་པའི་གཡོག་པཾ་གཉིས། 
གླ'གོར་ཞོ་ཤ' བཧལ | དྲུགཕལ། ' སྨན་ཉིག་ 

སྲུ ” སྟེ། གར་མ་གཉིས་ཉེས་པའི་ 
ཨ།ཀྱལ་ཡམ། ཐཱ་ཤ'རྣམ།གསུམ་གྱི་ཨ་ཀྱལ། 

གླ་སྒང་  མུྱཏཿ ཧཱགར། མོན་ལུག་སྟེ། 

གླ་སྒང་སྐད་འགགས་གློ་ཞད་རྱུན་ང་ཕན། ཞྱེས་ 
པར། དཔག་བསམ་རྫེན་པར། གླ་སྒང་ཐྲང་གིབ་ 

ཤེལ་ཕྲེ་ཛཾ་ ༡༡/༣ཡམ། 

༣༢ -བ་ཇྡེལ 

` ཚ་འཁླུ་གཅད། །དྲཾ་བས་ཆུང་ནད་ཕེའ་བ་དང་།། 

འཐ་བ་སྨིན་ཅིང་གཙོད་པར་ཐེད། །ཅེས་དང་། 
ལྕགས་ཀྱི་འཕྲེང ་བར། གླ་སྒང་བབིལ་ལ ཊཱ་ཧྭཱ་པ་ 

དྲཾ། །ཞེ་ས་དང་། རང་བྱང་བས། 'གླ་སྒང་གློ 

'ལུག། ་སོན་ཆ་རུབ་པ། ཡང་གྲུ་ར། ངས་མདུད་ 
མུཊཱི་ཟེར། འཁུངས་དཔེར། མན་ཕུག་གླ་སྒང་ 

'བིསྭ་བ་བ། །སྤང་ཤུལ་མཐུག་པའི་ས་ལ་སྐྱེ། | 
ཡ་མ་ཕྲ་ ལཡ་རབ་ཏུ་ཆུང་། །ཅ་བ་ཕྲ་ལ མང་བ་སྟེ།། 

ས་འག་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གྱར། །ང་ནི་ཚ་ལ་ 
ˆ བྐམ་དང་བཅས། །རང་གེ་ཤྭམ་པས་བད་ཀན་ 

སེལ། །ེས་ཅ་བས་ཞགྲ་དཱ་ཐཾ་མ་འྭ་བར་གནས 
པ་དེས་རིམས་ཚ དྭ་གླ པ་རྒྱ ལང་ནད་རྣན་ས་ལ་ 

ཕན། འདི་ཡ་ངེགས་གཉིས།ཇ་ཨ་ཧན་ཡ། ཕང 
བ་ནི་ས་འབོལ་པར་སྐྱེ་བའི་ཡཾ མ་ཕྱོགང་ཙམ་ལོ་ 

"དཀར་སྦེན་མའི་མེ་ཏག་ཆེ་ཤོས་ཙམ་འཆར་བ་ཅ་ 
བ་མོན་བ་འྲད་ལ་ཕི་ནག་ནང་དམར་ར་ བྷམ་བཞེ་། 
ཛ་མ་ལ་འྲད་དཔེར། གྭ་མང་ས་ནག་གྲེ་མ་འྲད།། 
ཞེས་དང་།, ཕྱི་མང་འདྲ་ཡིག་ཏུ། བླ་སྒང་མོན་ 
ཆུང་སྒམ་པོ་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་པོ།| 

` “ རྣམ་རྟོག་སྣ་ཆོགས་ལྟ་བུ'ཡ་ 

ཟེར་བ་ཨེ་ཡིན་སླར་ཞིིབ་ 
དཔྱད་ཅེས་དཔེ 'ཆེས་སྐབས་ཡབ་ཕེ། ད འཾ 



་ཁླ་རྔན 

གླ་རྔན། བཏཏན། ཞས་བྱེད་ཀྱི་གླ་དང་ 
ཇྔན་པ། 

གླ རྔན་བདས་པ་ གཱཿཇྔན་ཐྲཾ: བཔང་བརླའ་བ། 

གླ་རྔན་སྙེགས པའམ་དེད་པ། 
གླ" གླ་དང་ལྟ་སྟེ། ྦ དཔེར་ན་གླ 

ལྟའི་དད་ཅེཔ་པ་ལྟ་བུ། 

“ གླ་སྫངས་ གཱའི་ཐང་གྱའིའི་འགྲོ་རྟང་། 
གླ་ཇང་ གླ་ཆའི་ཐང་གཞིའམ་ཚད་ 

དང་། རང་རྟབས་ཀྱི་གླའམ་ 

ཇུན་པ། ¡ 
གླ་དས་ཤིག་ བླ་ཇན་རྩོགས་ཤིག་ཅེས་པའི་ 

` བརླལ་ཆེག། 
གླ'་རྣ་ཕགས་ གླྭ་བ་དང་རྟ་བའི་པགས་པ། 

གླ་པ་ པཌ། རང་བདག་གི་བྲན། 
གཡོག་མེད་པར་གཉན་ཡ གླ་ 

ལྟེ་སྤད་ནས་ལས་བསྐལ་བ་རྟེ། གླྭ་པོཾ། གླ་བུ། 
གླ་པ་གནས ་མོ་ཞི་སུར་ལྟེགས་སྙིང་ ཁྱིར་ 
ནས རབ་པེ་འབློ་ བཞིན་ དབྱངས་ཅན་དགའ 

ྦ བའི་ བླ གྲས ཀིས་ བརྡ་བཀྲལ་ 

དྭ།, .གླ་མི་དེ་གཞས་བདག་མོཞི་ཕང་ལྟེགས་པའི་ 
_ , འདུ་ཤེས ཀྱིས་ཙབ་ལང་ངེ་འགྲོ་བ་བཉིན་ཞེམ་པ་ 

ཡིན་རྩམ་མེ་ཞྱེས་གསུངས་པ། 

'གླ་པོ།'དེན་དུ་བཅགས་ འཆི་བ་ཡིད་ལ་ 
བཅགས་པ། 

^༤༡༢༩༡༧༢༤༤༤༤༨༢༤༢༤༧༢༧༤༡༥-༩--༡༡-༡༡༡༠༡-༢༩༧༡-༢༢༠༢༠༩༠༤༢༠༢༢༠༡ོཔོའོརསསམོ༧ 

° ྲ་བ 

ཚི ཤོ ༤༨ .« ༤༨ གླ་ཕར་  ÷ ཤང་གླ་བ་ནས བཟང་པའི་ 

ྦ “ ཕར་པ། 

གླ'་ཕྲབ'། བླ་བའི་ཕུག གུཞམ་རི་དྭགས་ 
གླ བཞི་ཕྲུག་གུ་ཡིན་ནམ'རྩམ། 

གླ།་བ་ ཱེ སཾ་ཕལ: ཤིང་གླ་བ་དང་། 

ཀམྟུརི། ཕིབ། ཀཐུརིསློག། 
རི་དྭགས་གླ་བ་སྟེ།་ དྲི་བཟང དབང་པ། གླ་རྩི' 

-ཅན།: ས་ལུས། ཆུང་བསྲེག་རྟམས་ཟེར། དེ་ལ 
གླ་ནག་དང་བླ་རྐྱ་གཉི་ཕ་ཨཾད། རང་བྲའི་ཤིང་ 

༩ ཡའང་ ཟོ རྒྱས་པ་ཞག་ན་གཟལ་ཡོ། ། 
གླ་བ་མོ་ སཱིལཱ། རི་དྭགས་གླ་བ་མོ། 

¦ གླ'བནི་ཤེ ཤར་བུ། ཤེལ་ཕྲིང་ 4༤. ལས། 

. གླ་བཞི ན་ར བྲས་རྦའ་ཕོགས་ 
དུག་སྲུང་བྱེད། །ཅེས་པ། བླ་བ་ལ་ཕོགས་པའེ་ 

་ཱ དབང་པེའི་རིལ་ཐས་རྫུལ་དང་
དྲག་བགས་ཀྱི་ 

འཇིགས ་པ་ལས་སྐྱེབ་པར་བྱེད་པས་ངས་འཇིན་ 

པ་དང་། གླ་བའི་ཙི་རིལ་གཅིག་བུ་འདྲིལ་བ་ཁ 
དག་ནག་ལ་དད ཟེར་འབར་བ་ཉིཾག་ཡོད་པ་ཡ' 

བྱེད ་པ ་ལུགང གཉི་ས་ ཏེ། ཕྱི་ མ་ལེགས་ པར་ སེམམ། 

ཊེ ཟ ཐ་མཆའ་ ་ཕེ། | 

གླ་བོ་ _ ཤླེང་ཐོའང་། གླེང་སཾ་ཅེཕ་ 
པའི་ཡུལ་སྐད་དྲ་གསུངས་ པ་ 

དང་། ལམ་ རིམ་ ཆེན་ པ 'བརྡ་ བཀྲལ་ ཡས། གླ' 

བ་དང་། གླེབ་ཊེས་ཀྱང་འབྱང་ བས་གླེང་མོ་ 

ཞེས་པཞི་ཡུལ་སྐད་དྭ།། ཊྭེས་གསུངས་པོ།། 



གླ་བོ་དྲིན་ད་ཅགས་རེ ༤༣༤ 

གླ་བོ་དྲེན་དུ་ཅགས་པ་ར་ བླེང་མོ་བཀའ་ 

དྲིན་བཀྱངས་པ་རེ་ཡྱེས་དང་། 
གླེང་མཾ་ཐུགས་ལ བཏགས་པ་ངེ་ཞྱེས་པའི་དནོ།། 

_ ཞྟེས་ལམ་རེམ་བརྡ་བཀྲལ་ལམཔ གསུངས་པེ།། 

གླ་བླང་ས་པ་ གཞག་བླ་པོཌ་བླངས་ཟིན་པ། 
གླ་མི་ དྲས། གཞན་གྱི་ལས་ཀའེ་གླ 

ཆམ་འཆོ་ བའ་མ། 

བཱ བླ་ མིའམ་གྲས་འཆེ་བ་ ཀརིཀརཿ གཉན་བྱི་ 
ྦ ཡས་བྱམ་པའི་གླས་འཆོ་བ། 

གླ་མ་ གསད དི་ཨི་གོས་ཅནྭ། དི་ 
ྦ ཨི་བྲོད། སྦལ་སླག་བྱེད། ཅིའི 

རྒྱལ པོ མྱེས་པའི་མཚན མ། .རི་དྭགས་ཆང་། གླ་ 

བའི་ནར་བ་སཾཌ་ཟེར་ཏེ། གླ་ཚི་གྲེ་ཨི་ཆེག་པ་འདྲ། 
ཞེས་དང་། ཤེལ་ཕྲེང། )“®/ 4 ལཔ། གླུ་རིས་ 

དགྲཔྲིན'་མཁལ་ནད་གཉན་ཚད་སེལ། །ཞེས་པར། 
རིན་རྤངས་ལས། གླ་ཙི་ཤིན་དུ་བསིལ་བཞི་མཆོག། 

ཅེས་པར་མིང་། ཀསྲུརི། ཝོགམ། རི་དྭགས་ 
ཀྱི་ཆ། ཟུར་ཆག་པར། གྭདྭངི། གབ་ཏུ། རེ་ 
དྭགས་ལྟེ་བ། ལྟེ་བཞི་དྲི། དྲི་ཅན"ལྟེ་བ། འདམང 
ཀྱི་ངང་ཙི། སྦྲལ་དུག། དྲིའི་རི། རེ་དྭགས་ཚེ་ 
རྣམས་ཟེར། རིགས་ལ་བརྟག་པ་ནི། གླ་ཞག་དང་། 
གླཀླགཉིས་ཏེ། གླ་ཞག་ནི། ནགས་ནང་དྲ་གནས་ 

བའི་གླ་བ་རྫ་ཞག་གཟུགས་ཆུང་ཡ། ཐང་ཤིང་གི་ 
ཚེ་སྟེད་ལ་ཉེ་བར་འཇེག་ཐར་བ། དེ་ཡ་ཙི་ཤིན་ཏུ་ 
ཆེ་ཡ་དཱི་མ་ངར་ཉིང་ཁྱབ་ཆེ་བ། རྩེ'ཁའི་མྤྱ་དམར 

གླ་མོ 

མཕེང'་སྤུ'་ཤིན'་ཏུ་ཕྲ་བ། ཤི་བའི'ཤ'ཡང་ཅྡིའི་དྲེ་མས་ 

ཁྱབ་པས་ཟ་མི་བཏུབ་པ་འབྱང་བར་བཤད་པ་དེ་ 
ཤིན་ཏུ་བཟང་། གླ་སྐྱ་ནི་དས་མ་ཡིན། ཡུལ་ 

ལ་བརྟག་པ་ནི། སྐམ་ཤས་ཆེ ཡ་ཤིང་ཕུར་ཆང་པ། 

རྩ་ངན་པ་སྐྱེས་པའི་གླ་ཙི་བཟང་། དེ་ལས་ལྡོག་ 

པའི་ཡུལ་ནི་ངན་པ་ཡིན། དབྱིབསལ་བརྟག་པ་ 

ནི། ཚི་ངེལ་གཅིག་རྡེག་ཏུ་དྲིལ་བ་བཟང་མཆག་ 
ཨིན། ཙི་འབྱམ་ངིལ་བུ་མང་བ་འབྲིང་། ཙི་འབྲུམ་ 

ཡང་མེགས་ཅན་ཕྱི་ལ་ནག་ཆི་སྣམ འད་ཆགས་ 
པ་བཟང་། ཚི་ཉཾབ་ཕྱེམ་ངན་པའ། །ཁ་དག་ལ་ 

བརྟག་པ་ན། བཕེང་པ་རབ། དམར་ཁམ་འབྲིང་། 

ནག་པཾ་ཐ་མའ། །འདི་ཨང དྲིའི་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་ 
བས་དྲི་མ་ཡལ་བར་པར་བྲང་བཅུག་ལ་སྨྲ་ཆེལ་ 

གྱིས་བཀག་ནས་ཉར་ཚག་དགེས་པར་བཤད། འདེ་ 

དང་ཤཱིང་ཀུན་ག་བུར་ཙ༣ྡན་དཀར་པཾ་རྣམས་དམ་ 

པར་བྱ། ལུགས་གཅིག་༡རང་ཚག་བྱབ་པའི་ཕྱི་ནས 

སྣམ་ཆེདྲི་བ་བྲཾབ་དགས། བྲེ་ན་རང་ཉམང་པ་ 

དང་སྨན་གཞན་ལ་གཞན་པར་བཤད། ཁྱད་པར་ 

བྱ་ཇ་ལ དྲིས་གས་ན་ཆག་གས་བྱེད་པ་དང་། བུམ 

རྫས་ཀླ་སྨན་ཕོགས་ལ་རེག་མི་རང་ང་། །བཅུད་ 

ཡེན་དུ་གླ་ཙི གཏང་ན དྲུག་གདུད་དགོས་པར། 

རྲེ་རྗེ་མཁའ་འབྲ དི་འགྲེལ་བར་བཤད། འདེལ་ 

མ་གི་ཨང་ཟེར་ཏེ། མ་གི་ཏ འཇག་པ་མང་ཡ། 

དཔག་བསམ་ལྔན་ཤིང་ཡས། དབང་པེ་མེ་ཏོག་ 

མ་གི་ཏ། གསུམ་པ་འབྲ་ཡེ་མ་གི ཏྭ། རེ་ངལ་ 



གླ།'རྩིའི་དྲེ་ཅན 

ཤིང་གི་མ་གི་ཏ། སྒེག་སྐྱ་ཕྤེས་ཀྱི་མ་གི་ཏ། །མ' 
གི ཏ་ལ་མང་བཤད་ད། །ཞྱིས་པས་སྐབས་འཇུག་ 
ཤེས་དགོས་ཕཾ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཟུན་ 
དྭ་ཡང་། གླ་ཅིཞྱེས་པ་ཕེང་བ་གླ་ཅི་དང་ཚི་བོ་ 

སེ་ཤིང་ཀྲན་གཉིས་ཨིན་ཞྱེས་གསུངས་པཾ།། 
གླ་རྩིའི་དྲི་ཅན་ བྱ་རྒོད་སྤེ་བ། 
གླ་རྩིའི་མེ་ཏོག' སྨན་རིགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཅིག་ཡ 

འཇུག་པར་སྣང་། 

གླ་འཚོ་ སྐལ། གླས་འཚོ་བ། 
. ཁླཾ་ཟན་ གཞན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་ 

གྲས་འཆོབ་མྦྱང་མཁན། 
གླའ་དྲེན་དུ་བཅག་པ། རསྐད་བཟང་བ། 

བླ།ཡེ་དོད་ གཞན་བྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན། 
གླ་ཡེན་ གླ་ཆའམ་ཡོན། 
ཁ་ལེན" ལས་ཀ་བས་པའི་གླ་ཆ་ལེན་རྒྱ། 
གླ་ལེན་ལུང་བཀུག་བྱས་པ་ རི་ལུང་ཟད་དྲ 

པང་བའི་དན། 

གྲླ་ཤིང་ ཏར་བའི་ཤིང་། 
གླ་ཏེལ་ གླ་པགས། 
གླཡཏ་ ཉམས་པར བྱ། 

གླ་ཡི འཁྲིམས། 

གླག་ མྲབུ་ཝྡན་བྱ་ཉིག་གི་མིང་། 

བྱ་གླག་ཟེང་བ་དེད་།། 

བྱ་གླག་གི'ངིགས་ཤིག། 

` གླག་པ་ 

གླགས་རྙེད 
ལྟག་པའི་བརྡ་ཉིང་ཐྟེང། གཉན 

མཇེང་ངམ་ལན་བ་དང་། 

སྟག་པ་སྟེ། མགཾ་འི་ལྟག་པ་དང་། གྲི་དང་རྟ ངིའི 
ལྷག་པ་ལྟ་བུ། སྟག་པ་ཟེང་བཞང་འབྱང་། 

གྲག་པ་ལམ་ བད་ཀྱི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང"། 
༢ ༨༧ འ` 

ཁླས་རག་ བྱ་གླག་སྤུ་མདག་ནག་མན་ 
ངེགས་ཤིག། 

གླགས་ ཨབཏྭརཿ ཨཱ བཏར། ཕ་རང་ལ་ 
པ་ལ་ཕུག་ཐབས་ཕམ་ཙོད་ 

པའི་དས་སྐབས་འཆོལ་བ་དང་། ཡཨང་བཧརྱད་སྟེང་ 
འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཉི་པ་བྲ་ག་ཞེ་བྱ་བ ཨིན་ཞཾ། ། 
ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཨང་། སྐབམ་དང་། བུ་ 
ག་དང་། བར་མཚམས བེགས་ལ་བཤད། །ཅེས་ 
གསུངས་པ་དང་། ཐཱངས་འཆོལ་བ་ནི་དྲག་བོགར 
ལ་ཕྱང་ཐབས་མམ་བཅོམ་ཐབས་འཆོལ་བ། གླགས་ 

ཁེལ་མ་ཁེལ་པ་ཟེར་བ་དང་། ཐགས་རྙེད་པར་མི་ 
འགྱར། གཟད་གླགས་མེད། གསོ་གླགས་མེད་ 
ཅེས་པ་ལྟ་བུའཾ།། 

གླགས་ཅི་ཡཇ་མ་།ཁེལ་ ཕ་རལ་ཧྱི'དབྲ་ལྟ་ 
བུང་ཚེད་གཉི་དང་བཅམ་ 

ཐབས་ཀྱི་དུས་མི་རཆྙེད་པ་ལྟ། 
བར་སྐབས་འཚལ བའམ། 

གན་ད་པའི་གྱའི་དང ཐབས་ 
དང་ཕུང་བཞི་ཐབས་ལམ་མེགལ་རྙེད་པ་དང་ཐུབ་ 

པའི་དན།དཱའཇ་' 

གླགས་རྩེད་ 



ཀླགས་ལྟ་རུ་བྱུང་བ 

གླགས་ལྟ་རུ"'བྱང་བ་ འབྲན་ཟླ་ཇ་བྱང་བའཝ།: 

གནད་པའི་ཙེད་པ་བྱེད་པའི་ 

ཕྱིརང་ བྱང་ བ། ཚོ 

གླགས་བལྟ། བདྲད་ཀྱི་བྲ། 

གླགས་བརྟ་བ་ གནད་ཐབས་དང་། - ཡུང 

ཐབསདང་། འཇུག་པའི་ 

མཚམས་དང་། ཨང་བྲ་ག་ལ་འཇུག་རྟེ། བརྱ་སྟེང་ 
འབྲལ་ཆན་ལས། གླཌ་ཁྱེས་བྱ་བ་ནི། ཉྲིསཔ་ 

དང་བ་ག་ཞྱེས་བྱ་བའི་དན་ཞཾ། །ཞེས་གསུངཔཾ།། 

གླགས་པ་ ཨབརཿ: ཁམ་མྐབས་དང་། 
འཇུག་པ་འབྲེ་མཚམས་དང་། 

འཁྲུགས་པ་དང་། འཁེབས་པ་དང་། གབ་པ་ 
བགས་ལའང་། 

གླགས་བག་ཅཾམ་ཡད་པ་ གནད་པའམ་ཕང་ 

` བའི་ལངས་རྐབས་ཅུང་ཟད་ བེ 
ཡད་པ། 

གླགས་མ་རྙེད། གན ད་པའི་སྐབས་མ་རྟེད་པ་ 

སྟེ། ཕུང་བའམ་བཅམ་པའེ་ 

སྐངས་མ་རྙེད ཕཞམ་ཆ་ཐྲ་ཐ་ངའ།། 

གླགས་མེད་ ཐྲབས་མེདམ་སྐངས་མེད་པ། 

ཊཱང་ བལེབརཿ བྭཏཱ། བླཾེ། བོཊ། 

ྦ རབྷ གླེ ཕྱུགས གླང ་རྟེ།ཿ 

གྲོ་བ ད། འདྲེན བྱེད། སྟཾབས་ལྡན། བཟང་པོ། 

༠༠༡༡ ཨང་། ཤིང་ཏ་ འདྲེན་བྱེད། དྲི 

བཟང་བུ། བ་ལང་། བ་གླང་རྟམས་མིང་གི་ 

གླང་ཆེན 

རྣམ་གྲངས།། གླང་གིས་ཁྲིས་པས་ཕྱར་དུག་མིག་ 
ལཕག་པར་ཕན། །གླང་གི་མཆེང་བས་མ་དང་ 

དུག་ལ་ཕན། །གླང་གེ་མཁལ་མས་མཁལ་ཚབས་ 

སེལ། །གླང་གི་བྲག་གིས་དུག་བྱེར ཕྱུད། །ཆེ་ཕོ། 
གླང་དཀར་ནག་ ཤིང་གླང་མ་དཀར་ནག གཉིས། 
གླང་འླད་ :; དག་བྱད་ཡ་ཅི། 

གླང་ཁྱིམ་ གངི | གཔྲར། ཁྱིམ་བཅ་ 
_ གཉིས ཞང་གྱི་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁྱེམ། 

གླང་ཁྱིམ་ཅན། པ་ག ཟླ་བ་ཡའང་འཇུག། 

གླང་ཁུ་མཆོག་ ཨུཊན། གླང་གི་མཆོག། 

གླང་ཁྱུ་བ་  མརདཱན། ཕ་གླང་ཆེད་དྲ་ 

བཉུག་པའི་གླང་། 

གླང་གི་སྲུ་སྐྱེས་ ཊྡུརཅ། དྲར་བ དཀར་པྲ། 
གླང་གི་ཟླ་བ་ ཧང་ཟུ བྲཿ་པ། ྒ 

གླང་དགྲུར་ བ་གྲང་རྒུང་བྦ བྲེ་དང་། ཆུ 

སེང་གྲང་བ། ? 

བླང་གརི་ ཟླང་འབེར་རས། ླང་གིས་ 
འདྲེན་པའི་འཁེར་ལོ། 

གླང་རྒན་ གླང་གད་པ། 

གླང་རྒོད་ ཧཱ་ཧེ། ཀླང་མ་དྲལ་བ་དང་། 
ཏྟབས་ཅན། 

གླུང་ཆེན་ མྲི ཡཱཏྲ༔ དཛ། ཧྟིན། 

ཤཱག། ཆུལན་ཨ། པཱིལུ། 

དག བརླུ་ར། མི དྟཾན། བུརཌ། 

པ ཝན ས་གཉིས། ལག ཝན་ བཉི་ས་ཐུང་། 



གླང་ཆེན་།བ་འབབ་ 

་མང་པ་འཐུང་། མྱཾས་ཐུམ་ཅན། ནགས་ཚལ་ 

་དགའ། མཆེ་བ་རྟཾབས་ཝན། ས་ཡུད་ཉལ། ཐྲིག་ 
་ཡེ་ཅན། འཁངར་ལའ་ཏང་། ཛལ་ཀ། མྱཾས་རྔུལ་ 
ཅན། དབྱག་པའི་སྣ་ཅན། མཆན་ཏྟེན་བྱེད། 
རབས་ལྔན། སྣ་བེཾགས་ཅན་རྣམས་ཟེར་རཾ། །གླང་ 
ཆེན་མྲྲབིས་པས་དུག་གིས་ཤྭ་སྐམ་གསོ། །གླང་ཆེན་ 

ཤ་ཡེས་གདན་ནད་ཕེ་ལ་བར་བྱེད། །གླང་ཆེན་ 
པཌ་པས་འབྲུམ་ནག་ནད་ཡ་ཕན། །ཞྱེ ཕ་གསུངས།། 
ཟང་ཆེན་།ཁ་འབབ་ རྟོད་གངས་རིན་པ་ཆེ་ནས་ 

ཁུ་ཧཱ་སུད་འབབ་པའི་ཆྲ་ཐཾ་ 
རྱ་གར་སྐད་དུ་ མཏལེཇེ་ ཟེར་བ་དེའོ།། 

གླང་ཆེན་ཁྲི་འཕང་ ཐར་ཧུའི་གབ་མིང་། 
གྲཇ་ཆེན་འཁུན་པ་ གིལྤང་ཡོད་པའི་གྲང པོ 

ཆེ་སྟེ། དགེ་ལྡན་ཡེགས་བཤད་ 
ཀི་འབྲེལ་པྲ་ ཉེ་མའི་འད་ཟེར་ལས། དང་པོ འཇིག 

ཉེན་ཡ་མབས་པའི་བརྔགས་བརྗད་ནི། གླང་ཆེན 
ཤང་གི་འཁུན་པ་བཞྙིན། །འཇིག'རྟེན་མཁས་པའི་ 
ཤང་ནས་ཀྱང་། །དཔའ་མཛངས་ཝན་པའི་ཡིད་ 

ཕྲག་ནི། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཧྱྱན་དུ་ཆེ། །ཐཱེས་ 
པ་སྟི། ཕྱགས་ཀྱི་ནང་ཞས་གླང་པོ་ཆེ་མཆོག་ཨིན 
ྱིང་དེའི་ཞང་གི་གླང་ཆེན་འཁུན་པ་ནི་གླང་པེ་ཆེ་ 
སྷོང་ཡ་ཆེ་ངེ་ཡས་མི་འབྱང་བ་བཉིན་དུ། འཇེག་ 
ཧེན་གྱི་བླང་ད་ར་ལ་མཁྲས་པནི་ནང་ནས་ཀྱང་དཔའ་ 
ཤྩིང་ཆུལ་ཕཾད'པ་དང་མཁས་ཤིང་མཛངས་པའི་བློ་ 

ཟ་དང་་སཞི་༡་སང་ཅེས་ ཏེང འཆོད་ཝད་ 

༤༣༡ ྦ གྲང་ཐང 

ནི་གླང་པ་ཆེ་སྟང་གི་ནང་ནས་རེ་རེ་ལས་མི་འབྱང་ 

བཆ འི |! །ཤེས་གསུངས་མོ།། 
གླང་ཆེན་མཁྲིས་པ་ ཧྱིཕྲང་། གླང་ཆེན་མཁྲིས་ 

པས་དྲུག་གིས་ཤ་སྐམ་ གསོ།། 
གླང་ ཆེན་ འགྲེས ་མ། བུད་མེད་མཆག་མ། 

གླང་ཆེན་ཐད་དཀར་ ཐྤས་ཀྱི་གླང་པོ། མཆེ་ 
པ་དྲག་ལྡན། 

ཡང་། སྔཾ་སྨན་ཐང་བྲཾམ་ 
དཀར་པའི་མིང་། དཀར་པ་ཆིག་ཐུབ་ཀྱང་ཟེར། 
གླང་ཆེན་རི གོརཙ །གྷི་ཝྲང་གི་གབ་མིང་། 
གྲང་མཇིང ང་ཡན་ ཆམ་རྒྱལ་ཁྲི་ཕྲོང་ཝྡེ་བཙན་ 

གྱི་སྲས་སྲད་ན་ལེཌ་ཀྱི་མཚན། 
མཆེང་པ་ཡོ ན་ཡ་སྐུ་དབང་ཆེ་བས་གླང་མཆིང་ 

ཡོན་དཱ་གྲགས། ྒ 
ཁླང་མཇུག་ མྲེའ། གླང་གི་རྔ་མ། 
གྲང་འཇོམས་ མེང་གེ། ་ 

གླང་རྗེས་ཆུ་ བ་ལང་མིག་རྗེས་ཀྱི"ཆུ། 
༨༧ ༩༨ ེ ༠`, གླང་ཏ་ གླང་གོག །ཧྱ་གར་གྱི་གླང་། 

གླང་རྩོབས་ བྷརབྤླ། གྱད་མི་སྟབས་ཆེན། 

རྒྱལ་པཾ་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། སྤང 

རྟེན་མང་འཇེན་གླང་པོའི་སྟབས། ཐེས་པོ།། 

གླང་ཐང་ ཧྱ་པའི་ཤར་ཕྱཾགས་རུ་ཡོད་ 
པའི་ཐང་གི་མེང་གྲང་ཐང། བོ 

ཟར་བཟིའ་ 



ཀླང་ཐབས 
ཟང་ཐབས་ ཕཾ་བའི་ནད་ངེགས་ཤིག་དང་། 

གློ་བུར་གླང་བྲབས་ཀྱི་དགྲས། 
22 འདེད་པ་ཆེར་བ་ལྟ་ཐྲ། 

མ་ཧཱ གླང་ཞག་ཅན་ཏེ་བྱ་མ་བཅད 

པའི་ ཕྲྭ་གང་ལའ། ཡང་། 

གླང་ཐུག་རྭ ་ཅས་མགོ་ བཾ ཆགཱཿ23% །ཞྱེས་ དང་། 

གླང་གི་བྭ་གྷཟ་བ།ཏིན་བཱཞི་ཚ་བ་ཕེལ། ( 

ཞིས་ གསུངས་ མཾ | ་ 

གླང་དར་མ་ ཆོས་རྒྱལ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ 

གྱི་སླུའི་གཅེན་པ་བད་མྱིང་ 
དབང་བའི་ཐལ་པ་འི་ཐ་མ་ཏེ། ནང་བའི་ཆོས་ཅ། 
གཏར་བཏང་བ་དེའེ། 'ལཱ 
གླང་འདེད་ རྨན་པ་བྲང་མཁན་དང་། 

„༩ གླང་འདེད་མཁན་གླང་རྫི། 
གླང་གདང་ ཆོགས་བདག། 
གླང' རྔལ་ གརང། དརུལ་ཕྲ་རབས་བདུན 

ཤི གྱི་ནང་ཚན་ལུག་རྔུལ་བདྲན་ 
ལ་གླང་རྔལ་གཅེག་ཏུ་བཙི་བ་དང་། མྱཧཌ་ཧཱགས' 

པའི་བཅམ་བཞིའི་རྡུལ་ཉིག་ཡའ་། 

-གྲང་རྣ་ _  གོནས: རླལ་བ་ལང་སྣ་ཨི་ 
ྦ མིང་། ཆོགས་བདག་གླང་སྣ 

དང་། ཨང་རྒྱ་ཕིགས་འདེག་བྱེད་དང་ཟླ ཌི 
ཐཱིག་ལའང་འཇུག། 
ཁླང་ར་ཉདཱ་ྤཞི་ཡན་ཁཨཿ ཡག་བཞི་ མིང་། 
གླང་པ་ གཱཏགོཿ ཀྭཏྭརཿ ཧཱག། ཧདྡི། 

གླང་པོ་སྒྲ་འབྱིན་བ 
གཛཾ། དནྡྲེ། པཱངཊ། གི་ཡྲང་ ཞེ་ཕ་ཀྱང་སྟང་། 
གླང་པོ་སྐྱེང་ གསུལ། གླང་རྫི | གྲང་ཕོཞི”་ 

ཁ་ལཾ་པ། 
༩ ྱ ¬ ལོ ༤ 

གླང་པ འི པ་ལ་པ གླང རི 

གླང་པ་ཁྲན་ཟབ། ཡམ རིམ་ཆེན་མ ཞི་བརྔ་ 

བཀྲལ་ཉེར་མཁ་བསྔཔ་པ་ལས། 

ཇི་སྟར་གླང་པ་ཁྲན་ཟབ་ཁ་ནས་འཁུངང་པ་ཨི། ་ 
ཞཱེས་བྲགས་ཀེ་དོན་ནི'། རྒྱ་ནག་གི་མཐྲའ་དང་ཧྱྱ”་ 

"༢. ༤ གང་སགས་ན་གྲྭང་བྲ །ཆེ་རི་དྭགས་ལ་བུར་ཡོད་པ་ 

དེ་རྟམས་ཀྱི་ཕྱ་གུ'འཇིན་པའི་ཆེ། གླང་པ་ཆེ་ 
གནས་པའི་ཕྱེགསུ་པ་ལ་དང་ཟབ་མོ་བརོས་ནཔ་ 

དེའི་ཁང་ཤིང་ལེབ་ཕགས་ཀྱི་བམིབས། རྙིང་དཱ་མ་ 
བཀབ་ནས་ར་བཟང་པ་བསྐྱེད་བཅུག་ནས་བཅག་ 
པས། གླང་པ་འི་ཕྲ་གུ་ྱོགས་དེར་ཨོང་ནས་རྩ” 

= ༤༨. ༠༨༧ ༨༧ 
ད་ལ་ཆགས་ནཔ་ཟ་བར་བཙམས་པའི་ཆེ། དང་ 

དེའི་ནང་དྲ་ལླང་བ་དང་། དེ་ནས་དང་ནང་དུ་ 

ཡུན་རིང ་དུ་བསྐེར་ཞས་གླང་པ་ཆེ་འདྲལ་མཁན་ 

གྱིས་ལེགས་པར་བཏུལ་ཞས་དང་ནང་ནས་བཏ་ན་ 
ཏེ་ཁྱེང་བ་ཤིན། བླང་པ་ཆེ་ལོ་མུར 'བཧྒྱ་བཅྱི*་ 

བྱག་ལན་ཉིང་། ལོ་བྲར་གཉིས་ན་ཕྲ་གུ་རེ་སྐྱེ་བ"་ 
ཤིས་བ ཐྲེ 'གསུངས་སོ།། 

གླང་ པོ འི་རྒལ་ པོ་ བཧར་བྱིན་གྱི་ས ་བཅོན' པའི་ ྦ 

གླང་པ་། 

གླང་པེ་སྨྲ་འབྱིན་པ། གརི་གཛྡཱཏཾ། གླང་པཾ་ཆེ་ཕ་་ 
- རྟད་གྱབ་པ། 

= 



| -« 

གླང་པོ་ཅན 
གླང་པོ་ཅན བཧ་བྱིན། 

གླང་པོ་ཆེ་ ངྟི ། ཐཱག: ཧརྟི། དཛཿ 

གླང་ཆེན ྦ 

བླང་པཾ་ ་ཆ ཆེ་ས 'སུངཇ' བཧྱ་བྱིན་བྱི་ཞན་པ་བླང་ 
པ་ཆེ་སྟེ། རྔོན་གྱི་དཔ་མུ་ 

བདུད་ཅིའི་ངང་བཞིན་ཅན་གྱི་མཆོ ཁྱིག་ཡེད་པ། 

ཧུ་དང་ཉ་མ་ཡིན་ཉམས་ཀེམ་བསྲབས་པ་ལམ། 
ཟླ 

བ་དང་། གླང་པོ་ས་ཕུང་དང་། སྙ་མེ་དཔལ་མོ་ 

གསུམ་བྱང་བ་རེ་མ་པ་བརིན་དྲ། དབང་ཕྱག་དང་། 
བྱརྱ་ཕྱིན་དང་། ཁྱབ་འཇུག་གིས་ཁྱེར'ཡ། ཞེམ་ 

གསུངས་པ་ལྟར་ར་།། 
གླང་པོ་ཆེ འི་བླ་ གླང་པཾ་ཆེའི་ལྟ་རྟོག་པ། 

ཟྔར་ཝ པ་མཆོག་ བནྡྱཧྟིན། བླང་པོ་ཞི་ཧྱས་ 
ྭ པོ། གཉི་ས་ འཐུང་དབང་པ། 

བླ་བ་ཀི་ླང་པོ། ཁྱི མགོན་ པཾ། ཁྱ་ ཡཾ ་བདག་ 

པཾ ཿ མཆེ་བ་ངདྲག་ཝན། བྲལ་དཀར་རྣམས་ཟེར། 

གླང་པོ་འཆེང་བྱེད་ གཛབྒཱིཾ། གླང་པཾ་ 

བ་ཀ ས་ཅན་ཤྲབ་བྱ་གྲམ་ 

གླང་པོ་འཇོམས སེངྒི། ཁ་ཝ་པ། ང་རཾ་ཅན་ཟེར། 

བང་པོ་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཛྫས། ཤླམ། ཤྲིམ་ 
གམ། གླང་པཾ་ས་རྒྱན། འདཌ" 

པའི་ཀ་བ། ཨཝལ་ན། ལྕགས་ཀྱ། ཤིཊི། མཆིལ་ 
པ། པྲིཁཀྲགབརཊ། གླང་བའི”ཁྲག་པ། ཧཀཀཾག་ 
ཛཛ། འདད་པ་ཉེས་པ་རྣམས་མསོ།། 

' གླང་པ་གཏུམ་པ་ ཱུ གླང་པ་ཡྨོན་པ། 

གླང་པོ་རང་ལུས་བོར་བ 

གླང་པོ་འདོད་པས་དྲེགས་པ་ གླང་པོ་ཧོད་པ། 
ཆགས་པམ་མྱེས་བ། གཡོ་བ་ 

ཅན། “ ལྕགས་ཀྲས་འདུལ་དཀའ་བ། ཆང་གིས་ 
དེཌ་པ། གླང་བཟི། གླང་པཾ་ཡྱིན་པ་རྟརས་ཟར { 

རྤང་པཾ་གཡོཊ བིཀྔར་ཀརི: 
གང་པ པོ་སྟའི་གླི སླང་སྨད་ བྷི'ཅི་དང་ ཉི་ ངའི་ 

པ་གནས་ཤིག། 
གླང་པ་འབྱེད། ཕེང་གེ། 
ཟས སྦ་ ཧསྟིཇཀ: 

གླང་པོ་གཡོ་ ་མེད་ སྙེདེ་། 
གླང་ངོ་ ་རང་ལུས་པར་ བ་ འགྲེལ་ང་ཉི་མའི་ 

འད་ ཟེར། དམ་ པའ ་ཚཆུཝལ་ 

དང་མི འགལ་པའི་ ་མཁས་པམ་ནི ་བྱ་བ་ཕྲམ་ཅད་ 

བརྒྱ་བྱིན། 

' འས་པ་བཞིན་ བྱེད་པས་ན་སྐྱེ་བཾ་ སུ་ཉེག་ཡིན་༦ང་ ྦ 

དེའི་ཆོད་ཤེས་ཤེང ་འཇེན་ སླ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ 

ན། བྱང་ཆཚུབ་ཕེམལ་དཔའི་སྐྱེ་བ་གླང་པ་ཆེས་ 

རྱྱལ་པས་བརླད་པའི'འགྲོ་ བ་རྣམས་མྱ་ཇམ་དགོན” 

པ་ལས་བསྐབ་པའི་ཕྱིར་ཇང་ལུས་བར་ཏེ་སྲག་ ྦ 

གཏད་པ་དེ་ཉིད་ཕངས་པ་དེ་ཉམང་ཀྱིས་ཤེས་ནས་ 
དགོངས་བྩེད་ལྟར་བརླངས་པ་ཡ་ལྟར་ཤིག | 

ཅེས་པའ། །རྫེན་བྱང་ཆུབ་ཇེམས་དངའ་རི'དང་ 

ནགཔ་ཚལ་སྨན་ལྔེངས་མཆོ་དང་རྫིང།བྲས་བརྱན” 

པའི་དགོན་པའི་གནས་ཡིད་དྲ་ཞང་བཞྱིག་ན་གླང་ 

པཾ ་ཆེ'གཅིག་པུར་གྱ་བ་ཉིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ།.. །ཧེ་རེ།་ 



གླང་པོ་དང་ལུས་བོར་བ 

ཉིག་ཅིག་ན་ནགས་ཚལ་བྱི་མཐན་ལ་རྒྱ་ཉིང་བོཧྲ་ 

བས། ཉམ་ཐག པའ མིའི་སྐད་དག་བྲ་ས་ནབ་ཅི་ 
ཨིརྐ་རྷམ།དྭ་རིངས་པར་ནགས་དེ་ནས་བྱང་བ་ན། 

བཀྲེས་ཤིང་སྐམ་པ་དང་ངལ་དུབ་ཀྱིཔ་ཉམ་ཐག་ 

པའི་མི་མང་བ་ཉིག་ནགས་ཚལ་དེའི་ཕྱཾགས་སུ་འེང 
བ་མཐང་ང་། །མི་དེ།'དྭག་གིས་ཀང་གླང་པོ་ཆེ་ 

མང་ནས་དེ་ནས་བྲས་པཞི་མཐཐ་ནི་མེད་བདག་ 

མེམས་དཔའ་ཆེན་པས་རིག་ནས་རྩིང་རྗེའི་ཕེམས་ 

རྐྱེས་ཏེ་ང་ལས་འཇིགས་པ་མི་འབྱང་གི་ཁྱེད་ཅག་ 
མ་འཇིགས་ཤིག །ཅེས་མིནི་སྐད་དྲ་སྨྲས་པས་མི་ 
དེ་དག་དབུགས་བྱང་ནས་ངབ་ཏུ་དགའ་བས་ཕྱག་ 
འཚལ་ཏེ་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་ཁྲིམས་དང་འགལ་ཏེ་ 
ཧྱལ་པཾས་བསླ ད་པའི་མི་སྟཾ= ་ཙམ་ཡད་པ་འགའ་ 

ཡཱིག་བཀྲེས་སྐེ མ་གྱིས་ཤི་ན པ་བདུན་བརྒྱ་ཕྱག !ཅེཕ 

མིག་མཆི་མས་གང་བཞིན་བྲལ་མ ་སྦྱར་ཏེ་གྲུང་པོའི 

རྒྱལ་པཾ་ཁྱེད་ཀྱས་བདག་ཅག་མྱ་ངམ་དགན་པའི་ 

གནས་འདི་ཡས་ཐར་བཞི་ལམ་བསྟན་དུ་གསེལ། 
ཤཱིབ་ཕྙིང་རྗེའི་སྐད་དྭ་སྤྲས་པ་ན། ཕེམས་དཔའ་ 

ཆེན་པོ་གྲུང་པོ་ཆེ དེ་བཟད་གླགས་མེད་པའི་རྩིང་ 

ཇེ་སྙེས་ཞས། འདི་དག་བཀྲེས་སྐེམ་གྱིས་ལུས་རིད་ 

ཅིང་ཉམ་ཆུང་བས་ནགས་ཚལ་འདི་ན་ཅི་ཨང་མེད། 
མྱ་ཁམ་དགོན་ཕ་དཔག་ཚད་དུ་མ་ཡད་པ་འདི་ཡས་ 

ཇི་༡ར་བསལ། ད་ནི་ངདི་ཤ་འདིབ་ཡམ་ཧགས་ 
དང་། ཧྱ་མས་ཆུ་སྟད་བྱས་ནས་བྲར་བར་བྱས་ 

གླང་པ་རང་ལུས་བར་བ 

པ་ལས་གཞན་ཐབས་མེད་ད་སྩམ་ནས་སྣ་ལག་པ་ 

བསླེའ་བ་ལྟར་བཏརྐངས་ཏེ་སྨྲས་པ། དེ་དང་མི་རིང 
བའི་ངི་དེའི་ཁ་ནས་ཝང་བའི་གླང་པ་ཆེའི་ང་ཞིུག་ 

ཡཾད་ཀྱི། དེའི་ཤ་ལ་ལམ་ཧྱགས་དང་། གྱ་མའི་ 

ཀྱལ་པས་ཆུ་ཡོངཔ་ལ་ཕྱོགས་འདི་ནས་པོངས་ཤིག། 
མྱ་ངམ་དགན་པ་ཡས་བྲར་བར་འབགྱར་ར་ཞེས་ 

ལུང་བསྟན་ནས། རང་ཉིད་ལམ་གཞུན་ཉིག་ནས་ 
སེང་སྟེ་རིཞི'་ཁང་འཇེགས་སྨོན་ལམ་བཏབ་རྟེ་རང། 

ཡུས་བརང་རོ། །དེའི་ཆེ་མ་གཡས་ཧྙ་དང་དཀར་ 

ཕྱེགས་པ་རྟམས་ཀྱིས་ཕྱག་དང་མཆད་པ་རྒྱ་ཆེར་ 

བྱིད་ད། །མེ་དེ་རྣམས་གླང་པོ་ཆེས་ལུང་བསྟན་པ 

"5 ' ༼ ' ཀླབ ' རླ ༢ ༤ ༠༤༨ ༄༅ ༨༧ 

ལྟང་ཕང་བ་ན་མཆ་དང་། བླུང་པ་ཆེའ་ང་མཐྲའ 

ནས་ལེཌ་པར་བརྟག་པས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ཐུཌཾ 

ཇེས་མ་བཟེད་ནས་རང་ལུས་བཏང་བར་ཤེས་ཏེ། 

མྱ་ཐན་དང་དད་གུས་ཀྱིས་མེག་མཆི་མས་གཇ་ནས་ 

འདེ་ལྟ་བུའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ འི རླ་ཤ་ཟ་ག་ལ་ 

ཕཾད། འདི་ལ་མཆོད་པ་དང་བཀྲར་སྟྙི་བྱ་བར་རིཌ* 

མ་ཟེར། མྲིབ་ཀོས་ཆེ་བ་དགའ་ཅིགིས་བདག་ 
ཅག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་འདིའི་ཐུགས་བྱའེད་ལྟར 
མ་བྱས་ན། འདིའི་སྐ་སྲག་བཏང་བཞང་དེན་མེད་ 

ད་འགྱང་བས་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པར་བྱས་ན་ 
མཆོད་པ་དང་བཀར་སྟ་བྱ་བར་འགྱང་ཞྱེས་སྨས་ཏེ། 

ཤཱ་རྣམས་བླངས། རྒྱ་མས་ཆུ་སྟེད་བྱས་ཏེ་ཆུ་ཡང་ 

བླངས་ཇི་ལྟང་ལུང་ང ཉན་པ་ལྟར་མོང་བས་མ་ངམ་ 

དགན་པ་དེ་ལས་ཐར་བར་གྱང་ཏྭ། །ཞྱེས་གསུངསོ།] .„ ཅས" .; ཛོད ° 



༦ 

༢༣༧༢༣༧ལ༤འཆའཆཆཆའའ༥འའའའའ༅བའ་༠༧"༡༣༡འམ༅སས /ར༩"་9 འའའའ༣འ༅འའམལམའལམ༤་༅༧༧༅༥ལ༣ཆའམའམཆའའལམ་འ བམ འཝའའམལ༧༤༧༧ཆའའའའ་ཆའམ་ཆའའའའའ་འའའསམའའའའའའའའའའ་ འམ་འ - 

/ 

བླ ༢་༣ཆཆཆ་ ཆའ: ' ༧ ཤླ་བའ་ཆབ་འཁག་ས་ ཆ\1.'༨་ཆ་ལལས-"ཆ"འསམངར་ཐཁ༡་འ༣༨་༨:༨༧ལ ":ཞ"::"པ"ལངཆ་ངཿ་འབཆང་ྐའའལས་ཆཡ་ འལབལའངས་པ་ཆའལ་ཁལའ་ཆ་༥ཆ་བའ"་ལ+ལ་ལ།་འརའ་འ ༡ 

གླང་ཆེན་ཤོངས 
གླང་པོ་ཤངས་ ཧྱ་གར་གྱ་ཡུལ་ཉིག་སྟེ། 

བདག་ཅག་གི་སངས་ཧས་བྱང 
.ཆྱབ་སེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་རྒྱལ་པྲོ ་དོན་བྲབ་ 
ཤུ་ཤཾད་དུས་ཅལ་འགྲན་ནས་བླང ཉྭབས་ཀྱེས་ 
ཕངས་པའི་མ། 

ཟྲང་པོའི་ཁ་ལ་པ་ བླང་ཇཾ། 
གྲང་པོའི་ཁེབས་ ཨཱམྟརན། གླང་གེས། 
ཟླང་པའི་ཏུ་ གཛའཱ། ཨྤོཁཀ། གླང་ བྲུ 

ཆོགས། 

. ཟང་པ འི་དྲག་ སེང་གེ། 
༢༧ 

ཐང་པ པཾ འི་རྒྱལ་པ་ གྲུང་པོ 'མཆོག། 

གླང་པེའི་ལྕུག་མ་ རུ་ཤིང་གི་མིང་། 

གླང་པའི་སྟབས་ ཧརྟིལྭལ། ཕྲང་རྟེན་མ་འཇེན 

ྦ གླང་པེའི་སྟབས། 
གྲང་བ འི་གདོང་ གཛནནཿ: ཆོགས་བདག་ 

ཧབ གླང་རྣ། 

གླང་པ འི་རྣ་ཐ། ཤིའ་ཨེངེཆ། 

གླང་པེའི་གནས་ གྲང་བཾ་ཆེནེ་འཇཾག་གནས། 
གླང་པོ འི་རྣ་འདྲ་ ལག་པ། 

གླང་པ འི་ཆེགས་ ཧཉྟིཀཾ། གླང་པའི་ཁྱ་ཚོཌ། 
ཟང་པེ་འི་ཟས་ བཱརབྲ,) ཨརྦའི་ཤིང་དང་། 

པིལ་ཤིང་། བྱང་ཆུབ་ ལྡེན' 

ཤིང་གི་ 'མིང་ རྟི གླང་བ་ ཆེ་རྟམས་དེ་ཟ་བས།| 

ཟླང་པ འི་ས་ གཛདྲར། བ་ལང་གི་པོ་། 
ཨང་ཟེར། 

@ཌ@2# དྲ གླང་ཁོ 

གླང་པར་འཇིག། ཧསྟརཾཧ: སྦེངེ་། 

ཁྲེང་ཕྲན་ གླང་ཆེན་ཆུང་བ། 

གླང་ཕྲུག་ ཀརྒྷཿ གླང་ཆེན་བྱི་ཕྱ་གྲུ། 
གླང་བུ་ཁུ་མཆག་ གླང་བཾ་ཆེ་ཆུང་བཞི་ནང་ 

ནས 'རྟཾབས་ ཆེ་བ། 

གྲང་བྲེས་ བླང་བ འི་བྲེས། གླང་ཐྲ་ཆེའི 
ྦ རྩ་ཟ་བའི་བྲེས་ལའ། 

གླང་མ་ ཤིང་ཉིག་གི་མིང་སྟེ། ཤེལ་ 

ཕྲེང་ལས། གླང་མས། 

མེ་ནད་དང་ནི་ཚད་པ་ཕེལ། །ཞེས་པ་ལ་རིགས་ 

. གཉིས། གླང་དཀར་ནག་གཉིས་ཕཾ། །བླང་དཀར 
པགས་པ་དཀང་ཡལ་བོང་ངིང་ལ་དང་བ་ཡིན། གླང 

ནག་པགས་པ་དམར་ལ་བོང་ཐུང་ཞིང་ཡལ་ག། 

རྤུན་སུང་ནག་ལྟར་མགོལ་འབལ་འཁྲེགས་པ་ཡིན། 
དེ་དག་སྐམ་རྐྱེས་རྨན་རྐྱེས་གཉིས་ཨོད། གླང་དཀརཿ 
སླ་མ་སྐྱེས་བཟང་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པེ། ། 

ཨང་། མག་ནག་ཐྱེས་པ་ཕྲན་ཆུང་ཙམ་ཞིག་དམར 

པོ་ཡིན་པ་ལ་ནག་པོ་ཆུང་ཏྲ་ཞིག་ཅན་གྱི་མེང་ 

དའང་སྣང་ངོ་།། 
གླང་མེག་ སྨན་བླ་གོར་ཞྭེ་ཤ་དང་། 

སྐར་ཁུང་ལའང་། 

གླང་མ་ མཏགཿ ཀརིཌེ ཟོ ཡག་ཝན་ 

མ། གྲུང་མའི་འ་མས་རབ་ 

ཧཱ།བརྟན་པར་བྱེད། །ཅེས་དང་། གླང་མའི་ 

པགས་པས་མོ་ནད་ཚད་པ་སེལ། ཐྱེཔ་པོ།། 



¬ 

ར་རས 

གླང་མྱས་ སབྷ གླང་པ་ཆང་གིས་ 

ྒ བཟི་བ། 

གླང་དམར་ 
པས། གླང དམར་ཐུག་པ འི་ 

གསན་ཏྲག་དྲཾན་མ་ཨཾས། །དུག་ནད་ཙ་ཨེ་འབྲཾས 
_ ཕྲང་སྔོམ་པྲང་བྱེད། །ཅེས་པཾ།། 

གླང་རྫི་ གཾ བྲིརཿ གྲོཔལ། ཁྱབ་འཇུག་ 
གི་མེང་དང་། གུང་གློང་། 

གྲང་པའཞི་ཁ་ལོ་པ་དང་། བ་ཡང་རྫི་བ་ཡའང་ ' 

གླང་གཡག་ཏྲི་ལྡན་ གོངཙཱ། ཧྱཾ་དང་། 
གི་ཝང་དང་། དམ་མྤ།ིས་ 
ལའང་། 

གྲང་གཡགས་ པབཾནི། གླུང་པོའེ།ཁ་ལོ་པ། 

གླང་པར་གཡཌ་བཔའི་ཁེབས། 
༤༽ ༤ ༠༤༨ ༤༨ ༠༤6༨ ༤༨ བྷ 

ཆེ བརཉ་ རྭ་ བིང་ འ་ལམ་ 
ཡམ་བལ་ཡུལ་ལ་ཡད་པའི་ 

ནང་པའི་གནས་ངི་ཉིག་ལ་བརྗད། དེང་མ་འཇས་ ་ 

པ་ན་བངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གནས་པ་དང་འཇེག 

པའིི་ཚུལ་ལུང་བརྟན་པ། འཕགས་པ་གླང།ར་ལུང 

བརྟན་ཐྱེས་བྱ་བཞི་མད་ལས་གསུངས་པ།། 

གླང་རུ་། གླང་གི་རྭ་ཅ།[ 

གླང་རོག་ དམརང་སེར་འདྲེས་པའི་སྦ་ 
མདོག་ཅན། 

ཟླང་ལུང་གནས་ཁྲ་མོ" ཁམས་ཀྱི་གནས་ཤིག། 

བ་གླང་དམང་པེ་ལ་བརྗད་ ` 

གླན་ཏེ་ 

གླང་ཤིང་ གླང་མ་ཤིང་། མཛོ་མཤྭིང་ 

གི་གབ་མིང་། 

གླང་ཤུ་ དརཾཿ བྲགས་ནད། ཤུ་ནདྷ། 
གླང་སན་ ཧྟེརྐཁ། གླར་པའ་ཕེན་མ་ 

དང་། གྲང་ཁྱེར་གྱི་ཟླེ འི་ར་ 

བབསམ་ཡང་ན་མཁར་ཛང་གི་ལོག ཡ་འཇུག་རྩམ།. 
གླང་ཧང་ ཁླང་ཐུག། ཕ་གླཇཇཱསྙཿ 

གླང་ཧྭད། 
གྲངས་ཁམས་པ་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་བྲོང་ཝྡེའུ་བཙན་ 

རྐབས་ཀྱི་བླ་ཨ་མཁས་པ་ཉིག” 

གི་མཚན། 

བགླད་ མཐརྟཀ། མགོའི་གླད་པ། ཀླད. 

དང་། བླད་ལ། ཆུའི་བླད་ 
ལ་ངྟ་བུ། 

གླད་རྒྱ་ གླད་པའེ་ཙ། 

ཁླད་པ་ ཀླད་པ། ཕྱད། ལྡད་པ། ཁབ 

ཟས་བགས་གླད་གླད་བྱེད་པ།: 

གླན་ གས་ལ་ཉན་པ་ཧྱྱབ་པ། 
གླན་གླེན་  གླེན་པ། བླན་པབོའམ། 

མྨངས་པ། 

གླན་ན་ཉེ་ཆེ། བླེན་པཞམ་བྱན་པ་ཕྱགས་ 
ངེས་པན།། 

བླན'་ཏེ་ _ ཧན་པ་ཐན་པ་སྟེ་འབྱར་ཏེའ་ 
ཕྙན་ཏེ་ཱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ཅི 

- 



ཁླན་པ ༤༤༣ 

གླན་པ། _ ཤཁཊཡ། མྤླ་ཅན་སྣམ་བྲ་ 

འཐུག་པ་དང་། གྲཾགས་བྱེད' 
དང་། འགབྲོགས་ཏྱེན་བྱ་བ་དང་། གཞག་བ་དང་། 
ཕྱན་པ་དང་། འབྱང་བ་དང་། གནེན་པ་དང་། 
གློན་པ་དང་། གོས་སཾགས་རྡོལ་བུག་ཨད་པང་ 

རྙན་པ་གླན་པའམ་གླན་བཧྱབ་པ་ལྟ་བྲ་དང་། 

གླེན་པ། 
གླབ་ཆེར་མ་ རྫོཾ་སྨན་སྟར་བ། གླེ་ཚོང་ 

ཡང་ཟེར། པ 

ཝྲམ་ སྣམ་བྲ་ཟླུ་ཅན་འཐུག་པོ་དངུ'། 
རལ་བའི་དན་ཏེ། རྔན་ 

གཤེརང་ཆེ ་བས་ཧམ་པའམ་རྨུ་རྔན་པོ་མླེས་པ་ལྟ་ཁྲུ། 

བླམ་གྱིས་ཁྱར་ རླམ་ཞེས་ཀྲང་འབྱང་བས། 

དབྱར་དྲས་སྟེད་ཕྱད་ཕེགས་ 
རྨ ་ཆེ་སང་བཉག་ཧ་སྟེང་དུ་སྨྲ་ལྟ་བྲ་ཞིག་ཆགས 

པན་མེང་ང་ ། 

ཁམ་པ ངྷམ་བུ་འཐུག་པཾ། ཆུ་པ་ 

ངཱ ༥འང་། 

གསླལ་ བཔྱིིངས་པ་དང་ངལ་བ། ཁ་ 
གདེངས་ངའམ། བསྱིང་བཕ 

བྲ་གཡལ་པ། སྒེདི་ཉས་པར་བསྱིངས་པ་ལ། བེདྒེ་ 

. གླལ་བ་ཐྱེས་པ་ལྟ་བྲའམ། གཉིད་ཨོང་བ་ལྟ་བྲའི་ 
རྐབས་སུ་ཁ་གཡལ་བ་དེའཾ། [འགའ་དར་འབྱིང་ 
བའི་བརྡ་ཡའང་། 

རྲལ་བ་ བིཛནྤཱཿ གཡལ། བརླིངས་པ། 

གླིང་བཅུ་གཉིས 

གླས་ རཙྩ་དང་པག་མ་བགར་ཀྱིས་ 

ཕྱས་པའམ་བཟས་པའི་སྟོད་ 

དང་། ཨང་ན། གླ་ཡིས་འཆོ བ། ལང་བྱས་པའི་ 

གླས་འཆོ་བ། གླ་རྔན་བྱིས་འཚོ བ་ཞེས་པའི་དན་ 

ཏེ། རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་ཅན་ན །། 

གླས་རྙེད་པ། ཨབརྟུ། ཨབཏཱར: བླས་ ཐེ 

པའི་ དང་ས་ ཛྫམ་ལན། 

རས་སྦལ་བྱི་མིང་རྟེ། བུ་ག་ 

ནས་མགྲིན་པ་འདན་པམ་ཕོ།། 

ཁླས་པ་ བཌ། ཐས་པ་དང་། སྡོད་ 

པ་བགས་མྲེས་པའམ། འཕྲོས 

པ་ལའང་། 

གླིང་ ཤཱི་ཏཾ། ཧེ པཿ: ཀྲཤ། མཁྲའ་ 

བེ 'རྐྱ་ཡྲིམ ་བསྐོཾར ་པས་ ན་གླེང 

ཞེཕ་དང་། དགོན པ་ཆོགས་ལྟ་ བུ་དང་། ཨང་ 

སྡེའམ་ཡུལ་ཡའང་། 

ཁླས་མཐུད་ 

གླིང་ཀ་ ལྱང་ར་རྟེ་གླིང་ཁ་ཡའང་ 

འཇུག། 

གླིང་དཀར་རྫོང་ བད་ཡུལ་གྱི་ས་གཞས་ཤིག། 

གླང་ངན་ མ་ཡུལ་ངན་པ་ཡའ། 

གླིང་གཅིག་ རྡེག་པ་ཅིག་གམ་ དྲམ་བུའམ་ 

ངོས་གཅིག་ལ་ཟེར་ཅིང་ཤྭ་། 

_ གཉི་ གླིང་ གཅེག་ཟེར་ བཔ་ ལྟ བུ། 

གླིང་བཅུ་ གཉིས་ བོན་ལུཌ་ཏེ། ཡུང་དྲང་བཀོད 

བའི་གླིང་ཤར། དགའ་ལྡན་སྙ་ཡི་བླིང་ 



གླང་ཆེན་བཞི་ 

གཡས། འདུལ་བ་ཁྲིམས་ཀི་གླིང་གཞོན། བདྲད་ 

འདཱལ་ཝགས་ཀྲི་གླིང་གཡམ། ཚད་མེད་བྱ་བའི་ 

གླིང་ཐྷེ་.བྱྱིན་བ་མཉྲའ་ཡས་གླིང་གཡོ་ན། ལི་ 

གོ་བསམ་གཏན་གླེང་གཡོན། དགེ་ཧྱས་ཡོན་ཏན 

གླིང་གཡས། ཚད་མེད་བྱམས་བའི་གླིང་གཡོན། 

གན་ད་སྦིན་ནར་གྱི་ཀླིང་བྱང་། ཁོན་ཏན་ཧྱས་པའི་ 

གླེར་གཡས། རིན་ཆེན་སྦངས་བའི་གླེང་གཡོན། 
འལ་མ་གླིང་དབྲས། ༡ ཧྱལ་རིགས་ཧྱལ་པ་འཇེན 

པའི་གླིང་། ༈ རྔེའུ་བཀད་པའི་གླིང་། ༣ དྲང་ 
སྲོང'འཀྲེ་འདུལ་གླིང་། ༤ མྱ་ངན་མེད་བའི་གླིང་།། 
༦ བྲམ་ཟེ་གཙང་བའི་གླིང་། @ བྲམ་ཟེ་ཧས་མོ 

གླིང་། ༧ འབྲི་མེག་མཆོ་ཡྭཾ་གླིང་། “ དམངས་ 

རིཌ་གདལ་བའི་གླིང་། ཁ རྟོབས་ཆེན་བྱད་ཀྱི་ 
གླིང་། ༡༠ ཨམ་བ་ད་རའི གླིང་། ༡# འབྲོ་བ་ 

འལ་བའི་གླིང་། ཌ ཁྲི་དང་འཁྲབ་པའི་གླིང་། 
༡༣ རྒྱ་ལག་འད་མའི་གླིང་། ༡༤ ཧྱལ་མོ་མོ་ཀློམ་ 

གླིང) ༡༩ མཁའ་འགྲོ་མི་རུན་གླིང་། 2༤ མི་ 
འཐ་ཅཾ་ཡེ་ཀླིང་། ༡༧ རྱ་ཀླུ་མན་ཧཱ་སྤྲེའུ་གླིང་་།| 
གླིང་ཆེན་བཞི་ ཤརང་ཕུས་ཕཌ་ཕོ། ཐཱཾ་འཛམ 
བུ་གླང་། ནྭབ་བ།ལང་རཕྱོད། བྱང་སྨ་མི་སན་ཏེ། 

བཉིའུ།། ྦ 

གླིང་དར་ སྲིན་པ་ཞིག་གི་མིང་། 
གླི ང་ལྡན'” མ་གཉཞིའི་མིང་། གླིང་འཇིན། 

གོས་ཅཙན། ་ 

མཆོ དང་འབབ་ཆུ་ལའང་། གླིང་ལྡན་མ་ 

ྦ = ཚོ 
@ཌ£9་ ©» བྲིང་ལག 

སད 5 རེ 

ཕླང་པ སྣམ་བུ ཞིག་དང།། སྟོད། 
༠ ༠ ༩༩༥ ལེ །ར། "£ །- ༠ མི བྒོ 

གླི ཝཱན་བཞེ་ ལུས་དང་། ལུས་འཕགས། 

རྔ ཡབ་དང་། ང་ཡྲབ་གྱའེ་ན། 

གཡ ཝན་དང་། ལམ་མཆེག་འགྲོ། བླ་མི་སྨན་ 

དང་། རླ་མཾ་སྩན་བྱི་ཟླ། 37] 

གླིང་བ་ ལྟེ་བ། 

གླིང་བུ་ཤེང་ ཕྱག་མ།] 

གླིང་བུ་ བཤ། པྷཏདྭ། བའ། འབུད་བྱ། 

ཀྭང་གླིང་། ཧྱ་གླིང་། དགེ་ 
གླིང་། ཕྲེ ད་གླིང་། སྦྱ་གུའི'གླིང་བྲ་སེགས་ཡའང་། 

གླིང་བྱ་བ། _ བླིང་བྲ་འབྲད་མཁྲན། 
གླིང་བྱུ་འབྱུད་ བཾཌཀཱ། 
གླིང་མ་ པུལེན། པུཡེན། རྒྱ་མཚོ འི་ 

མཐྲའ་ལྟ་བུ། 

གླིང་མི་ མཚན་མ ་ཁང་བྲག་སྤང་བཞི་ 

སློན་མེ། 
གླིང་འཇཛིན་ པ་གའི། 

གླིང་བཞིནི་སྔ་ རྩ་ཀྲ་ཤར་འཇུག་རྩམ། 
གླིང་ཡགས་པ་ གླིང་ཡགས་ཟེར་བའི་ས་ཆ་ན 

འཁྲུངས་པའེ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ 
པ་ཉུཾག། 

ཁགློང་ལག; ནང་འབྱུགས་ཏེ་དེར་འབྲི་ཁུང 

པ་ལ་གླིང་ལོག་ཆེན་པོ་བྱང་ 

ཟེར་པ་ལྟ་བྲུ། 
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གླིངས་ རས་བགས་ཀྱིས་མྭ་གཡོགས་ 

པའི་ཕྱིང་པ་འདྲ་པའི་རྟན་ཡ་ 
འཇུག་གམ་སྣམ། 
ཕྱིང་པ། བལ་བྱི་ཕྱིང་པ། 

གཱཏི། གཱན། ག་ཏྭ། གེཡ། 
རོ8བྷ། གྭཾཧཱ། གླའམ་གཉས། 
གཿ: གླུ་ལེན་མཁན། 

_ཚུ་གར་ གླ་དང་གར་ཏེ། ངག་གེ་གླུ" 
དྲ དང་ཏང་ལག་པ༼་ཀྱིས་སྟངས་ 
སྟབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡུས་ཀྱི་གང་ལ་འཇུག། 
གླ་གར་དང་རྗེས་མུ"འབྲེལ་བ། ཐྭརཏ། ཀང་ 

བའི་རྟབས་རསྒྱར། གར་གྱི་ 
གཅོ་བ། རྔ་པ། རྔ་བརྡང་བ། ཕེབ་རྡེབ་པ། བྲལ 

མ་རྔབ་པ། གླེང་བུ་བ། གླེང'་བུ་མཁན། གླ་བ། 

གར་མཁན། འགྱརང་བག་མཁན་རམས་ལྟ་བྲའ། ། 
གླ་སྒྲ་ གླུབླངས་པའི་སླ་ལྟ་བྲ། 

ཁུ ་ཆརྩྱང་ གླུ་སགྐད་ཁུང་ངུས་བླངས་པ། 

གླེ་སྙན་ལེན་པ། གླུ་རྩན་པོ་གཏང་བ། 
ཟླ བབཇངས་ 
བླཾ་ དྱབངས་ཀེ།ཁང་པ་ པག ཏྲིཔསྨད། གླུ" 

པའཱི་ཏ༔ སན་པཾའི་ཟླ་དབྱངས། 

དབྱངས་བླངས་ འིང ཁང་པ། 

ཟླ་དབྱངས་ ཀི་ངེས་པ་བདུན་ མངུམ་སྟེ། བར་ 
མ། རོ6མ། དྲང་ སྲོང་། 

གཱནྱར། ས་འཇིན། 8ཌཛ། དྲུག་ལྡན། པཌམ། 

ཝ་པ། རྙིབཏཾ། བླེ་གསལ། ནིཏཱད། འཁར་ཉན་ 

༤༠༡ 
གླུ་ལེན་པ 

ཏེ་བདྲན་ནཾ།  །བླད་དང་མགྲིན་ཡས་སྐྱེས་པའི† 
དབབངས། །འཁར་ཉན་གླང་པོའི་སླ་ལྟ་བུ། །བྱ་ 
མཆོག་བ་གླང་སྐད་ཀྱི་སླེས། །དྲི་འཇེན་སྟ་སྐད་ 

རྐྱེས་ནི་ང་ཡི་སྐད། །དྲུག་སྐྱེས་མ་བྱའི'སྐད་ལྟར" 
སློགས། །བང་མ་ཁྲུང་ཁྱུང་རྨ'སློགས་ཤིང་། བློ 
གསལ་སླ་སྐད་ལྟ་བྲར་འཆེར། །ལྔ་པ་མེ་ཏོག་ལྡན 
དུས་སུ། །ཏུ་བྱག་ཕློག་པ་ལྟ་བུའ། །ཅེད་མ་ཆློམ་ 
པར་བླང་བ་ནི། །ལྔ་པ་དང་ནི་བར་མའི་ 
དབྱངས། །དཔའ་བོ་དྲག་པ་ངོ་མཚར་དྲ། [དྲག 
སྐྱེས་ཁྱ་མཆག་དེ་བཞིན་ནཾ། [ཕ་འཇིན་པ་དང་ 
འཁར་ཉན་དབངས། །ཕྩིང་རྗེའི་ངོ་ཡ་བླངས་པར་ 

བྱ། །འཐབ་མོ་འཇིགས་དང་བཅས་པ་ལ། །བླ'] 
གསལ་དབངས་ན་བླངས་པའ། །ཞྱེམ་བཾ ། 

བགླ་དབྱངས་ མ།ཁན། བེ༽ལཀཱ། གླ་མཁན། ཀུ 

ལེན་པ། 

གླ་ཆེག་ གླུ་གཞས་གཏང་བའི་ཆེག་ལུ། 
གླུ་དབྱངས་ཟླ་བ" ཧྭ་ཟླ་བཅྲ་པ་སྟེ། རྐྱེས་པ་ 

_ རྣམཔ་དགའ་བས་ཕ།། 
གླ་གཞས་ གྲླ་དང་གཞས་ཡེན་པ། 
༄ ༥ ༠༤ 

གློ་ཡེ་འ།ྲི་ཤིང་ ལ་མའི་འྲི་ཤིང་། མྱ་ཏིག་ 
འབྲས་བྲ། པོ་རི་ཡའ།། 

གྲ་རེས། གླ་གཏང་ངེས་བྱེད་པ། ་ཱ 

གླ་ལེན་ ྦ གླ'ར་ ལེན་པ། 

.གྲ་ལེ གཱ། ལུའི། རབུད་ དྭ 

ཉྟདཱམྲེནཿབ། 



གླ་ལེན་མ་ གླུ་མཁན་མ་དང་། སེང་ཝྡེང་། 
གླཾ་ལངས་ གཱཾ་ཏགབ། གླུ་ལེན་པར་ 
རོ བསླལ་བ། 

གླུད་ ཟན་ཕེགས་ཀྱིས་བཟེལ་པའི” 
ཟི མི་ཕྱགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན། 

ལྟ་བུ་དང་། ངང་གླད། མངས་གླུད། ཕྲཾག་གླད་ 

ཆེང་བ་པགཔ་ལའང་། 

གླུད་འགོང་ གླད་ལ་རེ་བཞི་འབྱང་པོ། 
གླད་ལྟར་ _ མདུས་གླད་ལྟར། 
གློད་ཚབ་ རང་གི་ཚབ་ཏུ་གཏང་བའི་ 

གླད་ལྟ་བུ། 

གླུད་ཡས་ བཅོས་ཐབས་གཏོ་བཅོས་ 
བྲོགས་གླུད་རྫས་ལནཞ། ། 

གླམ་ སླང་གླམ། ཆར་གི་སྦན་པའམ་ 
སྤྦང་མ་དང། ཆང་འབླ་ 

བཅོས་ནས་ཕབ་བཏབ་སྟེ་བསྣལ ནས་ལཡངས་པ་ནི 
ཆང་གྱིཀླམ་མམ་གླམ་ཟེར་བ་དེའ།། 

གླམ་ཀླད་ ཆང་བཅེར་བའི་འབྲུའམ་ 
འྲབྲུ་ཕསྩགས། 

གླམ་གྱེ་ཉེའུ་ ཆང་གི་འབྲུ་བཅིར་བཏན་ 

ཾ པའི་ཁཱ་བ། 
གླ་མཉེ་ ཆང་འབྲུ། 
ཁླམ་ཕྲང་ ཟླམ་དང་སྤང་མ། 
གླི་ ྦ མ་ཉིང་མ་རོཔ་པའི་གླིང་ཕྲན།" 

དང་གླིང་ག་ཡའང¦འཇུག། 

༤༨ ༤༤⁄@ ` ྦ གླིག་པ་བམ 

བཤང་ལམ་དང་མཚན་མ་ 

གཉིས་གཅིག ཏུ་འདྲེས'་པའམ་ 
རྒྱན་གཅིག་མའམ་ཟག་རྒྱད་གཅིག་པ། 

གྲེ འདམས་པ་ བཤང་ལམ་དང་མཚན་མ་ 
གཅིག་ཏུ་གྱང་བའི་ནད་ཅིག་ལའ།། 

གླེ་འདམས་མ་ མཚན་མེད་མ་ནིང་ཟེར་བ་ 
དང་། མོ་མཚན་དང་བཤང་ 

གླེ་འདམས་ 

ལ་གཅིག་ཏུ་གྱར་པའི་མ་ཞིང་མོ་ཡིན་པར་གསུངས། 
གླེ་བ་ ཤིང་ཟླཾན་པ་དང་རྩའམ་པེག་ 

མ་དང་རྱུག་མ་ཕཾགས་ཀྱིས་ 
ལྱས་པའི་འབྲ'གཞུལ་བ་ལ་ཕོགས་བྱེད་པའི་སྟད། 

གླེ་བར' ཆུ་དབྲས་ཀྱི་གླིང་གི་མིང་། 
གླེ་བ' བརྗད་པ། 

གླེ་ཆེར་ སྟར་བྲ། 
གླེག བྲབ་པའི་མིང་། 

གླེགས་ དཔེ་ཆའི་གླེགས་བམ་དང་། 
སྒེའི་གླེགས་ཤིང་ལྟ་བུ། 

གླེགས་ཆབ་ བླེགས་བྲག་གི་སྟེ་འཛང་ཆབ་ 
ཆབ། 

གླེགས་ཐག'་ ཆོས་ཐག །བླེགས་བམ་སྡེམ་ 
ྦ བྱེད་ཀྱི་ཐག་པ། ྦ 
གློགས་བམ་ པྟསཾཀཿ པསྟག། པདྲི། པཾསྟི། 

པཏི། པོད། བརྒྱད་རྟང་ 
པ་ལྟ་བྲ། 

ཅི་༨་ 



གླེགས་བམ་བྱད 

གེགས་བམ་བྱེད་ གླེགས་པམ་བྱེད་པ། 

གྲེག་ས་བུ་ ཤྲིཌེ། ཀཔཊ། མཉལ། བམ 
པ་འགའ་ཞུག་གམ། ཤཾག་ 

འགའ་ཞེག་དང་། ཤག་ཐྷེ'གཅིག་ལྟ་བྲ། ཆེས་ 

གཾས་ལ་གླིང་གླིང་གྲ་བཞི་བཅད་པའི་གྲ་བཀག་པ་ 
དེ་དང་། བཀའི་གླེགཔ་བྲ། བཀའ་ཤག་དང་། 

བྱ༨་བུསྟེ་ཟངས་ཀྱི་གློགས་བྲ་ཟེང་བ་ལའང་། 

གླེགས་བུ ་གྲ་ ངིའུ་མེག་དང་། ཁེའུའི་གྲ་ 

དྲ ཁྲགས། ཆས་གོས་ཀྱི་གླེགས 

བུ་ལྟ'བུ་སྟེ་འཛར་ལཡའང་། 

གྲེག་ས་མ་ བླེགས་དང་དན་འདྲ། 
གླེགས་ཤིང་ ཆོས་ཀྱི་གླེགས་ཤིང་། 
གླེགས་ཤིང་སྐྲགས་ཀྱེས་འོང་བ་ འཇེགས་ 

ཤིང་སླག་པ་འང་ཉེས་པ་ཡིན་ 
ནམ་ཞེས་གསུངས། 

གླེགས་ཤིང་ཐག་བཅས་ གླེཀས་བམ་ཤྱིལེབ་ 

ཤང་ཕྲག་པ་དང་བཅང་པ། 

ཁླིང་ གླང་ཀ་སྟེ་ངག་གི་བརྔད།པ། 

གླེང་བ་ པཀྲབ། བཔགེཏ། མུྲིཿ 

བརྔད་པ། གླེངས་པ། གཏན 

ད་གླེང་བ། གསུང་གླེང་བ། ཆོས་ཀྱི་བབྲོ་གླེང་ 

རཱ ཤྱ ད་པ་ལྟ་བུ། གྲཾས་གླེང་ལཞང་། 

བསི ༤ 
གླང་པ་པ་ གླེང་ མོ་གླེང་མཁན་ཏེ་གཏམ་ 

བརྗོད་མཁན། 

གླེན་ལྟགས 

' གླེང་འབུམ། འདུལ་བཞི་གླེང་འབྲམ་ལྟ་བུའི་ 
ལ་རྒྱས ྦ 

གླིང་མོ་ ཆོ ཀཧིིའྲཾ། ཡང་གླེང་། 

གླེང བརྔད་ སྐད་ཅ། གཞི་ 

གྱ་མཆན་ བརྗད་ པའམ ་མྨས་པ། 

གླེང་ཞིག་ ནཾདཱན། ཨུཔདྨ་ཡ། ཏིདྲ། ནིདན། 
དང་པའི་རྒྱ་མཚན དང་། 

གཏམ་འདྲེན་པའི་ཏེན་ཉམ་གའི། གླེང་བསླངས་ 

པ་ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། 

གླེང་སླང་ _ གཏམ་འཚལ་བཀམ་མློང་བ། 
གླིང་བསྨང་བ། ངག་བརྗེད་བསླང་བའམ་སྐད 

ཅ་བསླང་བ། གཏམ་གྱི་གཞི། 

སླེང་བའམ། སྨང་གཞུག་པའི་དེན་ཏེ། སྤིན་ཆེན་ 
པའི་མད་ལས། ཁྱོད་ནི་སྨ་བར་གཞུག་ངའི་ཕྱིང། 

གཏཔ་གྱི་གླེང་ནི་བདགིཇ་ངརླང་། །ཁྱེས་གརུང་སཾ།། 

གླིངཔ་པ་ མཐྲིཧེཏ མང་པས་སྨས་ 

ཟིན་པའམ་བརྗད་ཚང་པ། 

གླངས་ར་ བྲག་མང་རམ། འགོ་འཇུག་པ། 

གླེན་ (རལ་ ་ 
ྦ པ་མེན་པའི།མི་གླེན་པ། 

གླན་སྐྟག་ _ བྱན་པའམ། ངག་བརྫད་མི 
ཧྭབ་པའམ་མི་ཤེས་པ། 

གླེན་ལྐགས * གླེན་པ་དང་། སལྐུགས་པ། 

དུད་འགྲེར་སྐྱེས་ན་ཁླེན་ ཀྐཌ་ 

བཀལ་ཕྱོད་ཀྱི་སྔུག་བསྫཡ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 



གླིན་པ་ 

ཤལ་ ཝང་བ། མི་གསལ་བ། 

གླེན་པ 

ཇྙིཀ། མུངྷཿ 

བླན་བླེན། 

མང། ཇར མྱ ཇར། 

ལྟེ་འགེངས། ཐ་ 
༢༨ ༠༠༧ 

ལེ་ཝ་པ་རྣམས་ ` 

ཟེང། བྱུན་པོ། བླེན་ཕ་གཏི་ུག་ཅན་ཏེ། བྱ 
བཔོང་ལས་ཀྱའ་གླེན་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དེན་ ལ་མངས་ 

པའི་མི། 
གླིབ་བ་ 

གླིབས་པ་ 

གླེམ་པ་ 
གློ་ 

གླེབས། 
ཏཱ་བརྗིས་པའམ། ཀྭར་པ་ 

སཾ པོགས་ཁྲིས་ཞྲཏོན་བ། 

ནིཀྤཏ། ནིཀྤམ། 

མཞན་པའི་མིང་རྟེ། ཏང་ པྲ 

བརྗིས་ ཤིང་ གླེབས་པ་ལྟ་བྲ། 

གཏར་བའམ་བརྗིས་པ་
དང་ 

མཉན་པའི་དན། 
ཉེ་བའི་མིང་སྟེ། གན་དང་། 
གམ་དང་། ཉེ་འཁང་ཉེ་བ་ 

དང་། དྲང་དང་། མདུན་དང་། གཞུགས་དང་། 

ལགས་རྣམས་ཟེར། ཝཾ གླུས་ཕབ་པ། ཐན་སྐེར་ 

རམ། ཉེ་འཁར། ཡང་། ནང་ཁླལ་དན་ཉིང་ 

ལྔའི་ཨ་ཀྱལ་གློ་བ་དང་། ཨང་། རླ་གློ། གློ་ཡུད། ༩༦༤༠ ༅ ད 

གློ་སྐར་ མཏངས་ཀ། རྐར་ཁུང་། 

གློ་སྐར་ཅན། གསལ་བ་ཅན་ཏེ། སྐར་ 
ྦ ཁུང་། 

གློ་བཀྲ་ བད་ཀྱི'ཡུལ་མེང་ཉིག། 

ལེ་མང་གླེབ། འེག་ 

སྟེང་ནས་ 

@ཌ@ ༩༧ གློ་དམ 
ཐོ་ཉོགས་པ་ ཨཏཕསན། བློག་གཙང་ 

བར་བྱེད་པ། 

གློ་སྐམ་ཐེས་བསུན་ ཡུད་པ ཡུན་མ་ཆད་པར་ 
ལུ་བདེ་དེན། ་ ཐོ་བརྐོ་ ལུས་པ་ལུ་བ། 

གློ་ཁ་ ཀྐྱ་དམང་རམ། དམར་རྐྱ་ 
མདེག་གི་མིང་། 

ྦ 
གློ་ཁ་སླ་ ལུད་པ་ལུ'གླ་བ། 
གློ་ཁུག་ དངྱལ་ཁུག། 
གློ་ཁོགས་ གླེ་ཧླབ་པ། 

གློ་དགག།  ཐད་པ། གློ་ལུད་སློག་པའམ་ 
གཏན་པ། 

ཟློ་འགོགས་པ་ བླ་འཁོགས་པ། གློ་གྱབ་པ། 
གླི་འགྲམས་ ཁ7ཿ བློ་ཡི་ནད་བྱེ་བྲག་ 

པ་ཞུབག། 

གློ་རྐུག་ གློ་ལངས་པ། བློ་བུར། 
གོ་ རྒས་ དབུགས་བསགས་པའ་གློ་ནད། 
གོ་ གཅང་ མཚན་མོར་ཝང་བའི་གློ་ཞད། 
གློ་གཉིས་ ལགཔ་ངས་ཕམ། གུ བགས་ 

གཉིས། 
གློ་གཉེན་ ཤིང་མངར་བྱི་གབ་མིང་། 

གློ་སྙིང་འདེག་ གློ་དབུགས་འགག་བ་ལྟ་བྲ། གློ་སྙེང་བྲང་གསུམ་ གློ་བ་དང་སྙིང་དང་ ཆཅ་ 
གསུམ་མེ། 

གློ་དུས། _ བླ་བ་བཅད་པའི་དུམ་ཐ། 
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༢༣༣ཆ་་ 

.-* ད༢༡་ལཁའའ་ཁལ་༩འལཝལསག་ལ་ལབསས་ ག་ལ་བ 

བློ་དང 
གློ་དེང་ དབུྲགས་འགྲའི་ཡམ། 
ཝླ་རྡག་ ཀེན་གླེ་བྲར་དྲ་བྱང་བཞམ་ ཕག་པ། བློ་ལུ་བ་དང་། ཁང 
རྐད་ཡ་མགྱེགས་པའི་དན་དང་། གློ་བྲར་དྲྭ་སླག་ 
བའམ་འདྲགས་པའི་མིང་དྲའང་། 

གློ་རྡུག་_ བློ་བྲར། མོ་ཐོལ་ ༦༤ ཕོ་བར་པ་ཁ་ནེ་་བས་རཞ བ་དང་། རྟག་རྡེལ་བ། 
གློ་ན་ཡོད་ རྩིང་ན་ཡོད་པ་དང།། མདུན་ 

དྭ་ཡད་པའི་དན་དང་། ཟུར་ 
རམ་ཉེ་ལགས་ན་ཡད།པ། 

གློ་ནད་སལ་བའི་དར་ཡ།ཀན་ རྤང་རཧྱན་ 
དཀར་པ | 

` གློ་ནན་ བསམ་བ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ 
འཇུག་སྩམ། གློ་པ་ མི་རིགས་ཤིག། ྦ 

གློ་སྲིར་ ཕུབ་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ལ་ཟེར། གློ་ཕབ་ ལགས་ངས་པམ་གྱའྭགས ཟབ 
ནས་ཉལ་བའི་དནམ། རོ 
པབར་གནས་པ། 

གློ་ཕུག་ གྱང་གི་ལོགས་ཕམ་ཁང་པའི། ཁུག་ལ་བཞུག་པར་ཟེང། 
རའ 

གློ་བ་ ཀློམ7ཿ ཕུསཕུམ། ཌིགྭ། 
ནང་ཁྲེཡ། དཾན་ལྔའི་ཨ་གྱལ་ 

ར་ཁ 

@©° ྒ 
གློ་བ 

འཇུག་པ་དང་། བློ་བ་བྲ་ལྔ་དང་གློ་བ་མ་ལྔ ཟེརང་པ་ལྟ་བུ། 

གློ་བ'དགའ་བ ཕེམས་དགའ་བ་དང་། ཨིད་ 
ཆེམ་པའ།། ` 

གློ་བ་དབང་ ཧཱོབང་ལ་ཐྲ་དད་དྲ་དབང་བ། གློ་བ'དེངས་ནས་ སེམས་གཤིས་གྱོང་བའམ། 

སེམས་ངན་པ་ 

གློ་བ་ལ་བཅགས་པ་ ཡིད་ལ་བཅགས་པའམ། ཡིད་ལ་བཅངས་པ་དང་། 
ཡིད་ལ་དན་པ་ལྟ་བྲ། ༄ 
ཤེལ་པྲེ ལླ་བའི་ཆུས་པ་ ཤེལ་ཕྲེང་ ༡༧༡/༠ ལམ། 
ཡ་དང་འཕྲོད་པའི་སྨན་དང་ 

ཕྱྱོར་བཞི'འཕྲོད་སྨན་བུང་བྲའི་ཞ་མར་རྦང་བས་ 
བརྱངས་ལ་བཅོང་པའ། །ཞེས་མཆན། ཁུག་ཏའི་ 
གློ་དཔ ཀླ རྡེལ་གཅོད། ཁ་ཤའི་གློ་བས་བློ་ནག་ 
སེལ་བང་བྱེད། །ངྲེའུ་ཆྐྱེས་འཕྲལ། མས་མ་བརྡག 
གོང་ ཤི་བའི་བློ་བས་གློ་བ་གསཾ། [ར་གློས་ཕྲིན་ 
སེལ་གཉན་བླས་ཚ་བ་ཕེལ། །གློ་བ་གང་ཨང་གློ་ 
ནད་ཀྱན་ཡ་ཕན། །ཐཱེས་གསུངས་པེ། ; ཟི 
གློ་བས་བས་པ' ཡིད་ཀྱིས་བས་པའམ། གམ་ 

ཆོད་བྱམ་པ། 

གློ་བས་བར་མེ་འགྱུར' ྲེལ་བར་མི་འགྱུར' ཉེས་པའེ་དེན་ན།། ༅་ ཀྲོ་བྲེ།ཟར་བར་ གློ་བ སག ང་ཅག 



་མོ་བྱར 

གློ་བུར' ཨཱགནྟུཀ, ཨཀསྨ། ཨརཱ། 

ཧད་ཀྱིའམ་དེ་མ་ཐག་པར་ 
 དང་ལམ་སང་དང་། མ་ངེས་པའི་དན་དང་། 

ྲ སྩེལ་མེད། གློ བུར།བའི་དེན་དང་གློ་བུར་ དུ 'འཇས་ 

ཟྱཐེམ་པྷ་མ། 

གློ 'བྱང་རྒལ་ པ། ལོ་ དྭགུ་བྱག་ཙམ་ གྱི རྔན་ དུཿ 

བྱང་བའི་བད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ཅི་གྭ 

འཕྲལ་ ཟུ་ བྱང་ བའི 'ནད་ལྟ་ ཐ་ 

མེ་མཁས་པ་གླ 
གློ་ཐུང་ནད་ ̀  
གློ་བུར་ཕྲད་ལ་ ཡིད་ མི་རྟོན་ 

.བུང་གང་ལ་ ཡིད་མི་ 0 ་ 

ཏེ། ་དྭགེ་ཕྡན་ལེགས་བཤད་པདྲ་དཀར་པེའི་ཆུན 

པ་ལས། མཁས་པ་རྲར་འདྲིས་མ་ཏགས་པ། ། 

བླེ་བྲར་ཕྲད་ལ་ཡིད་མི'རྟོན། །རི་ རུག མི་ དང་ 

མ་ འདྲིས་པས། མཐང་མ་ བྲག་ཏུ 'བྲཾས་ལ་ ཀར 

ཞེས་དང .ཞདེའི་བྲད་3ི ཞཐཝ་ པ་ཉི་ ཉི་ཨའི་འད་ 

ཟེང་ལས། ཉོག་དྲཾད་དང་ཝྡན་པཞི་མཁས་ པྭ 
ནཱི་སྫང་འགྲོགས་འདྲིས་བྱས་པའི་རྒྱས་ ཡོད་མ་ 

གཏེཌ་པར་ཀཱ་ཐར་དཱ་ཕད་ཕར་རྩིང་ེ་བ་ལྟར་བྱེད་ 

པ་ལ་ཡེད་མི་རྟོན་པའམ་ཨིད་ཆེ་ བང་མི་བྱ།ྟེ། མུ 

དཔེང་ན། དགོན་པའི་ངིདྭགས་ ནི་མིཿ ་དང་ 'འགྲེཌཿ 

འདྲིས་མ་མྱང་བས་ན་མཐྲང་མ་ བྲག་ཏུ་བྱ་ལ་ཞིང་ 

བྲེས་པར་ 'ེ་བ། ཞཱེས་ གསུངས་ བཾ མུ 

གློ ་བུང'འང་ ་ཐ་ དེས་མེད་དུ་འང་བའི་ མགྲོན 

` བཾ་ ་ ༔ ནགྲུས: ཐྲ £ 

གློག 

གློ'འབུར་ བཛ འབྲང་དྲ་ཕྔད་པ། 

ཁང་པ་ཕགས ཀྱིནང་དྲ་རྩིག་ 

པ་འབུང་དུ་འདན་པ་ལྟ་བུ། འཕྱརང་བ་ལའང་། 

གློ་སྦབ་ དབུགས་འགྲེའི་ལམ། 

ལློ་སྨན་ཆེག་ལྡམ་ པཿ 
རད་སྨན'གཅིག་སྟེ། ཇ་མོ་ 

ྦ གླེ་ལྔང་ཨང་ཟེར། 

གློའམ་བྲེད་པ་ ཀབཐུ། ཕེམས་ནབཔ་བྲེད་པ། 

གློ་ཡུ་ གླེ་བའི་ཡུ་བ་སྟེ་དབུགྲས། . 

འྲགཾའི་ལམ། 

གློ་ལ་བ་_ བློ་ཡངས་པ དང་དྭཾན་འདྲ། 
གློ་ལཁོངས་ ཀཱསཿ ཀཱཤཿ གློ་རྒྱབ་པ། 

གློ་ཤཾ་རྒད་ རིག་པ་རྱང་བ། 

གློ་སུད་ གྱན་མ་ཆད་པར་གླེ་ལུད" 
མུ་བ། 

གློ་སོར་ ཤུད་པ་ལུ་བ། གློ་ཕོང་ 

རྒྱག་པ། རི 

གློག བཛྫཛ། བིཧཏཾ། ཨ་ཤནི།་ 
ཙྩཤལ། ཏིཌཧཾ། ཨཱཀལིཀཱ། 

ཙྨ། གནམ་ཀྱི་གླག་སྟེ། འཇུག་པ་བརྒྱ་པ། གཉི་ 

རྫེན་སྐྱེ། རྤིན་གྱི་ལྕག་ཆ། གསེར་ཞད་ཅན། 

ཡུས་ཕྲ། བདེ་འཐུང་། སྐད་ཅིག་འད། སྐད་ཅིག་ 

གསལ་བ་རྟམས་ཟེར་ཏེ། སླིན་ཕན་ཚུན་འཐབ་ 
པ་ཡས་བྱང་བ་འད་སྟང་འཕྲེ་ཙམ་ལ་ཨལ་བ་དེའ།། 

ཡང་། ཅེ་ཀའི་མིང་དྭའང་འཇུག་ག། 

ར་ག་པ་འཇམས་མྐེས་རམ་ 

དེ 



གློག་སྐས 

གློག་སྐས་ གློག་ཤུགས་ཀྱིས་ཇང་འགུལ་ 
འདེགས་བྱེད་ཀྱི་སྐར་འཇེགས། 

གློག་སྐུད་ བླག་ཤུགས འབྲེན་པའི་ལྕགས་ 
མམ་ ཟངབ་རམྐེད། 

གློག་ཁང་ _ བླག་གི་ཁང་པ། 
གློག་འཁོར་ བླག་ཤུགས་འཁེར་ལོ། 
གློག་འཁུགས་པ་ ནམ་མཁར་གློག་འད་ 

པོ འཁྱགས་པ། 

གློག་ འགྱུ་ཐ་ གླག་དད་འབྱུ་བ། 
གློག་ཅན་ _ ཏིཌཏྱང། ཆར་ སྤིན 
གློག་བརྙན་ གླག་འོད་ནས་རྟན་པའི་འདྲ་ 

པར། དཔེར་ན་གླག་བརྙན་ 
རླ གཟིགཔ་མོ་ལྟ་བྲ། སྤའིངེཀེ་བ། 
རད གློག་ཁུའི་ཐག་པ་ཕེོགས། 
གློག་ འབུང་ རུས་སྤལ། 

ྦ གློག་ འདབ་མ་ ཉནི་བ་མོ། 
_གློག་ལྡན། སྤྲིན། 
གློག་ནད་ གློག་པའི་ཞད། ཚྙོག་པ། 

གློག་པ། རམ། དྲེག་ནད། 
གློག་པར་ གློག་ཤུགས་ཀྱིས་བླངས"་ 

པའི་པར། ྦ 

གློག་པའི་ནད་ བྭ་ཀུའི་ནདྭ་ཐོ་ག་པ། 
གློག་སྐྱང་དམད་པོ་ ཁྱི་ཤིགམ་ལྫི་བའི་མིང་། 

གློག'ཏྲིན' གློག་ཤུགས་ལས་བྲེ་བ་པའི་ 

པྲེ་ན་སྲགས། 

ལས ི 

གློག་ཕྲེང་ཅན། སླ་ཅན་བྱི་ཕ། 

ལློ་ག་བཅའུ་ „“ = སློགཱཀྐ།ཁུ་མ་ང།”12།8"}ཉ ]ྫ 
ལླག་འད་ཅན་ སིི 

གློག་འེད་མ། _ ཐདི་བྲ་མཾ- ང་ཆ 
གློག་ཤུགས་ བླག་གི་ཧུས་ཤུགས་ཡཞ།| 
བླང་ ྒ ཆུའི ་བ་ཆབས།; གང་ཡང་བ རྟཾར། 

ཝྲང་ ཟང རཿ ཁམྭས་ཀྱི་ས་ཡུལ་ཐྱིག་གི་མིང་' 

གློང་ཐང་སྒོལ་ མའི་ལྷ [ཧང་ དེར་ཨཱཾདྲབཞི༔ 

ྦ གློང་འཐུང་ རས་ སཾ་སྦལ། [༩༩༩༩] 

བླྲོང་མ་ཁྲང་ འཚལ་མ་འཆལ དྲང ༩ 
ྦ བཀློད་མ་ འཇང 

_ གླེངས་ བཏན་ཅིང་འཆེ་བ། བར 
ཁགླངས་ཏི་ _ ནགོ་ཏུགས་ཛག་ ་པདམ། མཐ་ 
_ །མཇུག་བཟག་སྟེ་བྱེས་པཞ། 

གློད་ དྭགས་པ་ ཆེང་ ཤུད་ ་ 
བླེད་ནས་  ཁྭ་ཛད་ནཔ། ཁང་ནྲམ་ 

མདུད་པ་ ཕགས་བཀྲོལ་བའམ་ 

་ཱ བཏང་ བ། སླིད 'ཁུང་གསལ། 

བློད་པ་  ཉཾད་པཾ་དང་། སྟཾན་ཕཾ་དཛ' 
བཅིངས་པ་བླད ་པའོ་མ། ̀ ཨེ 

བརྔམས་པ་གླད་པ་ དང་[ སེམཔ་ གློད་བ་ སླི སྒྱན” 

དུ་གློད་ཡ བཞུགས་ཟེར་བ་ྟ་ བུ། . ༤/ ,' [༢༩ 

གློན་པ་ ཉན་པ་བླན་ པ། དད ད་ 
གློས་ ཨཐྷ་སཱཿ རོངས་པ་དང་ བུ་ང་ལྟ་བཱཾ། ངེ 



མ་མ་ས ་. ་ ་ ༡ ས༠ར་ར་ཆ་ར་མ་ཚབཿླ༤ྱླྱོླྐ‰ྱ‰ྱྐ‰ོྐཾསས་ ༧ ༤ ༡ མཚ ༧ ༧༡ ༤ཁང༠ྱོཁློ‰ྐ‰ྒྐྷ ྒྷྒ ྷྒ་-¬ལ་ཟ་ཟམ་མ་་ས་མཚརོ་༠ྱོླྱླཁྱླྐྒྐྷྱི ྒ ་་-4ས-ལ་ཡཟཔ་རས་་ྱ༠ཁོྐོྒྐྷྒྷྒྷོྒྣྒྷྒ%+ལཀཌཙཚལཌཚརརསཆ&སཟས‰ླྱཾ.་༧༧ ༡༅་4སླཁ་༠ླ&ླཟླ¥ླ¥ླ‰༄ླ‰⁄ླ‰༄ླ‰ཙཾིཤྐྒྐྒྐྒྐྒླྒླ་ནླཆ¥ཚང་ཚ་ཆངཆཟླ‰ླ‰མླམ མཆ ཚ་མཆང་ཆ་མཆཿ ས་ལ་ཆས་མ་ཐལམ་ཆམལམ་འ༧༧༤༅༧༤༧༧༧མ༧༧༤ཆ༅༧་༅༅༅༧༤༧༅༥-*༩༩༩ ༢༥ ཡར་ལ ཁ་ལ 

0 
ཟླས་པ 

གློས་པ་ མཧཿ གཏི་མུག་དང་། ཐམ 
ནྭག་དང་། མྨོངས་པ། 

གློས་ཐབ་ གཉིད་ཡ་འཇུག་པ། གཉུགས་ 
ཕབ་པ། 

གློས་ཕབ་གློང་ གློས་ཕབ་སྟེ་ ཉལ་བའམ། 

གཞུ་གས་ལོགས་ཀྱིཔ ཉལ བ། 
གློས་ཕབ་པ་ ལུས་ཀྱི་གཞགཔ་ཕབ་ནས་ཉལ 

བ་སྟེ་བྲ་བང་ཉལ་བ་ལ་བ། 
ཟློས་པ" ཡུ་གུ་ཤིང'གི་མིང་། པྲོ 

གློས་གཞེགས་ ཉེ་འཁོར་ར་།། 
དགག་སྒུབ པྲཏིཊིཏ། ནིཏྲཧ། གྙཞན་ 

ཡུགས་ཚད་མས་དགག་ནངབ་ 

རང་ལུགས་ཕུང་དང་རིགས་པས་སླབ་པ་ཕེགས། 

དགག་པ། པཊེད། ནིཿཏཿ ཧྲིཧན། ལམ་ 

5 ཟཉ་ཞན་ ཐང་དབེཌ་ཉན. 
འགོག་པར་བྱེད།པ། 

དགྭག་པ་དང་བྲལ་ཐ་ བྲིཔཏིཌྲིཧ། དགག་པ་ 

ཤད་ན། གཉུན་ཀྱིས་དགག: 
ཐབས་དང་བྲལ་བ། 

༨ | = 

དགག'་2ྱ་ དགག་པ་དཔཔེ་བྱད། 
དགག་བ བྱ་བ་ངན་པ་དང་བདེན་བུབ་ 

པཌ་ལུང་རིགས་ཀྱིས་དགག་པར་བྱ་བ། 

དགག་དྲབེ་ པྲབརཌཿ པྲབྱུརིཏཾ། དགག་ 

ཕྱེམ།དགག་བ་ཕྱེ་བ་སྟེ'དབྱར 
གནས་མྱངག་གི་དགགདབེ་ར་། 

༤༩; དགའ་ཏུང 

དགག་དེ་བྱེད' པྲབཱྲརཀ། འདུལ་བཞི་བརྡ། 
དགག་ཆེག་ ནཅེཏ། དགག་པའི་ཆེག། 
དགང་; སྣད་ཕེགས་ཆུས་བཀང་བ། 
དགང་དཀའ་བ་ དྲུབརྭ། ཁེངས་དཀའ་བ། 
དགང་བ་ ཐབྷརའྭ། སྣད་པེཌ་འགེངས་པ། 

དགང་བླབ་ དགང་གཟང་བཐུག་གཟང་ཏེ། 
` སྫྨིན་སྲེག་གི་རྫས་བུག་བྱེད་ཀྱི་ 

གཟར་རྐྱོགས་ལྟ་བུ། 
དགང་གཟར་ པཱ སྲུཿ སླབཿ སྱིན་སྲེག་ 

བླུགས་བྱེད་ཡོ་བྱད་གཟརང་བྲ། 

དགང་གཟར་ཤིང་ རྫོ་སྨན་ཞིག་སྟེ། བིཀཀཏཿ 
_ ཕམུབྦབའཀཿ རྟག་གི་ཏང་པ། 

ཆེར་མ་ཉིམ། མ་འཆོ། ཆོག་མང་རྟམས་ཟེར་ར།། 

དགང་ཟླ་བ་ _ སུབྷརཏྭ། སྣཾད་དྲ་ཁེངས་སླ་བ། 
དད་མ དང 

མ་བྱཞུད་པ། 
དགབ་ ནནྡ། ཅེ་ཏི། གོཕ་ཕེགཔ་ཀྲིས 

བཀབ་པའེ་བྱ་ཆེག་དང་། པོ་ཚ ཇེར 

དགབ་པ། སྣད་དང་གོས་ཀྱིབ་འཐེབས་ 
པ་དང་། འགེབས་པ་དང་། 

གཡོགས་པ་ལྟ་བྲའི་དུས་མ་འངས་པ། 
དགབ་བྱ, བཀབ་པའི་མ་འཇམས་པ། 

དགའ་ཏྐྱང་ གྲངས་གནས་བྲདྲན་ཅ་དན་ 
ཝྔ་པ། 

(བེ 



དགའ་བརྐྱང 

དགའ་བརྐྱང་ གོང་དང་མཚུངས། 
དགུའ་ཕྱེད། ཇྟེ་ན་ཁ། 
དགའ་ས་ ཉྭ་མྱི་ལའཾ། 
-དགའ་སྐེ་ཟུལ་གསུམ། ཡུལ་གྱི་མིང རྟེ། དགའ་ 

བ་གདང།དང ། གྐི་མོ་ལུང། 

དང་། ཟུལ་པཾ་སྟེ་གསུམ་མོ།། 

ཤདགའ་འབྱེལ་ གཡང་དུང་སྟེ། གཡུང་དྲང་ 
ན་ར་ཐཱ་དགའ་འབིལ། 

དགའ་གློགས། བརེ་གྲེགས།ཕམ་ཕེམས་དགའ 

བཞི་ཁྲོགས་བོ། ྦ 
དགའ་དགའ་ལྟར། དགའ་བ་བཅྱིན་དྲ། 
དགའ་དགའ་འད་ དགོངས་པ་དང་ཞྲད་ཐ། 
དགའ་གུས” དགའ་ཉིང་གུས་བཏུད་ཞུ་བ། 
་དགའ་དགགུ་ སབཧ། མབདཡླད། དགའ་ 

ྦ དགུར་རྱདྭ'བྭ། 
དགའ་མགུ་ སྱིར་དགའ་བ་དང་ཁླིག་གྲའི་ 

མངབ་ཨིན་ཡང་། དགའ་བ་ 

དང་། ཆགུ་བ་དང་། རངམ་པ་ལའང་། 

-དགའ་མགུ་རངས་ཏེ' ཡིད་ལ་དགའ་བ་ཆེ་ 
འབྲེང་ཆཇ་གསུམ་སྐེམ་པ་ལྟ། 

དགའ་མགུར་ཤྫོད་པ་ འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་ 
ཕྱོད་པར་དགའ་བའམ་ 
འཁྲིག་པ་རྱྱད་པ། 

་དགའ་མགུར་སྤྱོད་ བངེནཱ་རཤཏི'ཕཾ་ཐཾ”གཉིས་ 
དགན་ཆླགུང་ཕྱོད་པྲ་ལྟ་ པཿ 

༤༥༢ དགའན་ཉྟོག་པ་གཞ 
དགའ་མགུར་ཤྱོད་པ། . གྲིང་པའི་ཆེ་པ།ཏེ་། 

འཁྲིག་པ་དང་། ཕྱོང་བ་ 
དང་། ཤོཾཕ་པའང་ཟར་ར། | 

དགའ་དྭགེས་ དགའ་ཐྱིང་དབྱེས་པ། སེམས་ 
གློ་བ། 

དགའ་རྱ། འདད་པ་དང་། 
དགའ་ཅན་མད་ ཁྱིམ་བདག་དགའ་བ་ཅན་ 

` ཅགྱིས་ཁུས་བའི་མངོ། 
དགའ་མཆོག་ ནི་བརཿ དགའ་བའི་དགའ་བ། 

དགའ་ཉམས་རྐྱང་འགྲེ་ དགའ་སྤོ་ཁེ་ནའི་ 
ངང་ལ་འགྲཊ་བ་ལྟ་བྲ། 

དགའ་བཏད་པ་ ཡེད་དགའ་བ། 

དགའ་རྟན་ ཁཌ། མཏཱལ། ཨསེབ། ཀཱེཀ། 
ཧོད་དང་| མཆོད་པ། ཉེ་ར་ 

དགའ། དུས་རྟེན་རྟམས་ཟེར། མཆ་ད་རྟེན། དགའ་ 
བའི་རྟན་མཾ་བཀྭང་བ་བྱས་པ་ལྟ་བྲ། 
དགའ་རྟན།སྐྱེ་ས་ དགའ་རྟེན་ལྟ་བུར་སྐྱེས་ཕུ་ 

བརྫངས་པ་ལའེ།། 

དགའ་རྟོན་མྐྱིན' ཁཌད། བྟན་མོ་སྟེང་བ་དང་ ་ 
ཆུ'དང་ཙིསྲ་པ་ཡའང་།| 

དགའ་སྟོན་མ་ ཧཱ་མོ་་མ། 
དགའ་སྟན་ས་གྲཞི་ ཐུད་མེད། 
དགའ་དར་ དགའ་བའི་ཁ་བཏགས། 

དགའ་སྟོན་པ་གཞི། མཧྲེུ། བ་མེ་མཇེས་མ། 



དགའ་གདེང 

དགའ་གདང་ གཙང་ཡུལ་ཏེ། པ་ཉམ་དགའ་ 
གདང་ཟེར་བ་དེའུ། 

ྦ _ དགའ་གདང་ཆ་རསསྐྱེང་། 

དགའ་བདེ་ དགའ་བ་དང་བདེ་བ། 
པརྟབཿ དགའ་བའི་འདོད་ དགར ་འདུན་ 

ོ པ་སྟེ། དགའ་མཐུན་པ། 

འདད་དགའ། དགའ་སྤོ་ལ་ཆོགས་པའི་མིང་། 

ྦ དགའ་འདུན་འདྲེས་པ་ མཛའ་བ། 

ན་ན '་པ། འདད་པར་དགའ་མཁན། ་ 

ྦ རྐྱེས་པའམ་བྲད་མེད་ཀྱང་པ་ 

དགའ་སྤོ་ལ་ཆོགས་པའི་མིང་། 

ར།ིཏཱཿ ཏུའིཏཾ། དེ་ལྭ་ཧ་ཡེ་ 

ྦ གཞནས།དགའ་ལཝྲན་དང་། 

གདན་མ་ཆེན་པ་དགའ་ཝྡན།གཉིས་ཡད་པའི་དང་
 

པ་ནི། མགོན་པོ་བྱམས་པས་ཡུགས་གཉིས་ཀྱི་ 

གྱལ་ཕྲིད་མཛད་ནས་ཐྲེག་པ་ཆེན་བའི ཚེས་ཀྱི་ 
ནུང བ་དྲུང་དུན་པས་ན དགྲའ་རན་ ཞྭེས་བྱ་སྟེ། 

དེ་ན་གནམ་པ་ཉམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཚད་ནི་ཧྱང་གྲ
ཌ* 

ཨིན་ལ། ཆེ་ཚད་ནི། མི་ ལྭ ་བཉཅི"བརྒྱ་ལ་དེའི་ཞུག” 

གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་རང་ལ་བཅི་རྟོང་ཐུབོ་ཞེཕཾ། | 
གཉིས་པ་དེ་དང་རྗེས་མཐུན་པ་རྟེ། འཇམ་མགོན་ 
བླ་མ་ཤང་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཊལ་དངས་ཀྲ

ིས་ཕྱག་ 

བཏབས་པར་མཛད་པའི་གདན་ས་ཆེན་པ་དེ་ལ་ 
གྲ ཚང་གང་འག་བགས་ཡད་ པའི། གཾ 'ཆང ་གོང་ 

བྱང རེའི' ཁམས 'ཚན་ནི། ཧང་ གདང་ | བསམ་
 བླ 

དགའ་ལྡན་ 

རོ དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ 

ཀེ་བཾ། ཆ་བ གསེར་ཁང་། རྡ་ར། ཀླ་འབྲམ།° 

བྲག་ཉི། སྤྲ'ཏི། ཧལ་རོང་། གོ་བ། ཀོང་པོ། 

མངའ་རིས་བཅར་བཅ་གསུམ་དང་། གྲྭ་ཚང་འག་ 
ཤར་རྩེའི་ཁམས་ཚན་ནི། རྡ་ཁང་།། ཕ་ཁང་། ཨྱོཿ་་ 

པ། ཉག་ར། ཅ་ནེ། ཐྲེ་བོ། ཟུང་ཆུ། པོག་པོ། 

_ རྟ་འ་ན། མངའ་ངིས། ཆ་པ། ཉང་པོ། གུང་ང་ 

བཅས་བཅ་གསུམ་ངེ་ཡད་པར་སྣང་ང་།། 

དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་ ཧ་པའི་དགའ་ཝྡན་ 
° །ཁང་གསརང་ཏེ། དཔེན་པ་ 

དབང་ངམ་ཧྱལ་པ་དགའ་ལྡན་ཆེ་དབང་གེ་ཕེ་བྲང་། 

དགའ་ལྡན་།ཏྲི་པ། དགའ་ལྡན་བྲེ་རེན་པོ་ཆེ། 

དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ བཀྲ་ཤེས་ཟླན་” 
པོ འི་བང་ཤར་དུ་ཨོད་པའི་ 

གཞི་དགོན་ཉིག་གི་མིང་། ` 

དབགའ་ ན། ཁན པོ་ མགན་པཾ་བྱམས་པ། 

དང ལྡན་ཡུན་ ཆེ་གས 'བླིང་ བཀྲས་ཕྱུན་གྱིཿ་ 

ཤྭཔ་ཏུ་ཡད་པཇ་ནང་དྭ་ང་ཤ¶ྭ* 

བྲའི་གདན་ས་ཡིན་ཞེང་། དེར་མླུ་གསུང་བུགས་ 

རྟེན་དང་གསུང་རབ་ཀྱི་པར་མང་པོ'བཞུགས་པེ། 
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ འབྲས་སྤངས་ཡ་ཡད་པནི” 

_ རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་ཕཾ'།བྲང་ཆེན* 

མ་སྟ། དེའི་ཟུར་ལས་དྲངས་ཏེ་བོད་གཏུང་དགའ་
 

ཛྡན་ ཕཾབྲང་ བུ བ་་ པར་མཛད་དེ།། 

དགའ་རྡན་ ག།ེ་བོ་ རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ། 

དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ། འཕགས་པ་བྱམས་པ) 



= 

དགན་སང་ ༤ 

དགའ་སྣང་  ཕསེམས་ལ་དགའ་བ་ཆེན་པའི་ 
_ ཉམས་སྣང་ཤྭར་བ། 

དགའ་སྐྱད་ དགའ་བའི་ཕྱོད་ལམ་སྟེ་སྙག་ 
བསམ་བཟང་པ་ལའང་ང་། 

དགའ་སྨོ་ _ དགའ་བརྐྱེས་པའམ། དགའ་ 
བ་འཕྲ་བར་བྱ་བ། 

དགའ་སྤྲོ་ཅན་ དགའ་མླེཾ དང་ལྡན"པ། 
དགའ་འཕེལ་ ྦ ཆོགས་བདག་དང་དབང་ཕྱག། 

དཔ།འ་བ་ བཧཾ། རྭ ཨཏེ། སུཊ། 

སུདིཏཱ། ཨཱྡ། རིཏ། རྲིབ། 

རམཏི། བཧྒེ༽། རྤ གྲེམན། ཨཱམཾཾདཿ ཤི 

མུདཱ། མུརའཞེད། ཞྱེས་དང་ཡང་། ཨར་ཇའི། 

ཆེ་སཾ། 2 ' © ' 2༡ དང་མང་ངའི་ཆེས་ ྦ 

༡༠ ' 42 * 4 རྣམས་ལ་ཟེར། ཆར 

སམས་དགའ་བ་སོཌ་ལའང་ང་། །ནཌན། པཌཨ། 
མེད། རམཁ། པྲ ཞུ། མསྭུཏཾ པྲམད། པྲིཏི སཾ 

ཨཱམད། ཧཧྷཔྲ།. ཆ་ཧཱསྙ ཀེའུཀ, མགུ་བ རངས་ 

པ། པྲཾ་བ། ཤིན་ཏུ་དགའ་བ། ཨང་ དག་དགའ་བ། 

:ཡིད་ རང། དབེས་པ། མཉེ་ས་པ། ཆེམ་པ། བདེ་ 

རྐྱིད། ཡིད་བདེ། སེམས་སྩུམ ་པ། རབ་དགའ། 

འཇ་བ་ སྟེང་བ་ རྣམས་ཟེར་ཏེ། ཡིད་དགེས་པའམ་ 

བདེ་བར་ཀྱང་བཞི་མིང་དང་། ཡང་། ལོ ་རྐར་ 

ཐིག་ངོའི ཉེ་བྲཾ་ཞ་བླ་ཏ་འྱ་ག་འཡི་ཞོང་དང་། 

དགའ་བ་དགའ་བ་ཆེན་པ་ཟེར་བའཞི་གྲངས་ཀྱི་ 

གནས་ཤིག་ལནང་འཇུག་གོ ! 

དགའ་བ་འད་འཕྲ་ 
དགའ་བ་འཁིལ་བ་ རྒྱལ་པཾའི་ཕཾ་བྲང་དང་། 

གཡུང་དྲང་གཉིས་ཀའི་ཆིང་། 
དགའ་བ་བག་པ་ ངར ་པ་དང ¢ ! ཁྱབ ་འཇུག། 

དགའ་བ་ཅན་ འཐྲ་ག་པ དང་། འཁྲེག་པའི་ 
ྦ ཆེས་དང་། དགའ་པ་མྱོང་བ་ 

རྣམས་ཟེར། ྦ 

དགའ་བ་ཉིད་ དགའ་བའི་རང་བཅིན། 
དགའ་བ་སྲེལ་, ཆོགས་བདག། 
དགའ་བ་སྐྱིན་བྱེད་ མྱ་ངན་ཨེད་པའི་ཤིང་། ་ུ 

དགའ་པ་རམྱེོང་ ཁྱིམ་པའི་ཆོས་ཕམ་བྲང་ངའ་ 

དགའ་བ་དམན་པ་ བྱ་ཕཾ། ྦ 

དགའ་བ་བཞི་ དབའ་པ། མཆག་ཏཱུ་དགའ་ 

ྦ བ། ཁྱད་པར་བྱི་དགའ་བ། 
ཕྟན་རྐྱེས་ཀྱ་དགའ་བ་དང་བཞིའ། །ཡང་། ལྐོག" 

མ་ཡེ་བདེ་གླུ་ལ་དགའ། དམངས་རིགས་སྟན་ནི་ 

མཐབ་ལ་དདའ། །དབལ་པོ་ཕྱིན་པ་གཏེང་ལ་ངགན།) 

6ེང་པ་ཧན་པ་གཞུན་ཧྭ་མ་ལ་དགའ། (ཉཱེར་ ཧིཿ 

བཉིའང་འདྲེན་འདྲུག ། 

ད་གའ་བ་ཟ་བ་ ཏིང་ང 'འཇིན་གྱི་ཟས་ཟ་བ་ 

སྟི། དེའི་དགའ་བས་སྲོག་འཚོ་ 
_ བའི་དེཉན་ན། །ཞེས་གསུངས།། 

དགའ་བ་འད་འཕ་ ཉ་ས་དང་ཉེ་བཞི་མཉེས་ 
ཐང་དྲ་ཇ་པའ་གཟིམས་ཆུང 

དགའ་པ་འད་འཕྲ་ཞྭེས་པའི་གླིང་ལའ།། 



དགའ་བའི་ཁྲོན་ཁ 

དགའ་བའི་ཁན་པ་ རཏྲིཀཏཆ། མེ་མཚན། 
དགའ་བའི་གགས་པ་ རསཡཤྭ། ནྡརཏིཏི། 

བྲམ་ཟེ་ཉི་ག་གིཿམིཁ'་སྟེ་དེམ་ 

ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གྱི་སྙན་ཁག་མཁན་ཏྲེེའྡི ཁྲ་ཐང་ཞག 

ཞྤའི་བཙམ་པར་བསྐུལ་ལཾ།། 

དགའ་བའི་ཆེད་ པྲམཏི་ཤཿ དགའ་བའི་ཕྱིང་དྲ། 

དགའ་བའི་གཏམ། ཕིཡབད་ རྩན་པའི་མཏམ། 

དགའ་བའི་དྲུས་ ཏན་ཀ། 

དགའ་བའི་བུ་ག” རཏྲིཀཱཧར། མོ་མཚན། 

དགའ་བའི་བུ་མོ་ ཨྲ་མ། 

དགའ་བའི་དབང་པོ་ ཁྱབ་འཇུག། 

དགའ་བའི་ཚལ་ ནྲརནབན། ནྲ༔ནབན། 
_ རྒྱལ་པ་ཞི་སྐྱེད་ཚལ། ¡རྐྱེད་ 

མཔ་ཚལ། 

དགའ་བའི་བཞིན། ཐད་མེད། དབགེས་པའི་ 

བཞྩེན་རས། 

དགའ་བའི་རོ་ འྲབཐེག་པའི་བདེ་བ། 

དགའ་བའི་ཤིང་ ཤིང་དགའ་བེད་དེ། ཤིང་ 

ཀདཔ། 

དགའ་བའི་བཤེས་གཉིན། ནྲརམྲིད། ཧྱ་གཆ་ 
གྱི་མཁས་པ་ཞིག་གི་མཚན། 

དགའ་བའི་ཤིང་ཏམ་ ཉའི་སྨད་འཆོང་མ། 
དགའ་བའི་ས་གཞི། མོ་ཏགས། མོ་མཚན། 

ཨང་།, ཐུད་མེད་མྱི་ལའང་།། 

དགའ་བཞི་སླད་ ཕྲིཝཱན། དགའ་བའི་དན་དྲ། 

༤༩3 དགའ་ཁྱེན་ནགྲ 
དགའ་བར་གྱརང་ ཕྲིཏཿ དབྱེས་ཟིན།པ། 
དགའ་བར་བྱེད་ ཁྱོ་བེ། དགའ་གྲཾགས། 

མཛནའ་གྲགས། 

དགའ་བར་རོལ་ འཁྲེག་པར་ཕྱོད་པ། 
དགའ་བས་རྒུ། བྱ་རཾག། 

དགའ་བས་བཅིངས་ པོ་མོ་གཉིས་ཕན་ཚན་ 
བཙེ་གདུང་གེས་བཅིངས་པ། 

དགའ་བས་འཇུག་པ་ ཆུ་ཆུང་ཞིག་གི་མིང་། 

དགའ་བོ་ ནནྗ། ནནྙི། ཡིད་གུཔ་པ། 

_ གླ་རྒྱལ་ཉིག་དང་ཀྲན་དགའ་ 

རི པ་ཕཝགས།, ཁྲུ 

དགའ་བྱེད་ རྔམཿ ནརཱགཿ ནནྡན། མུདེ་རཿ་ 

དད ་ ཕྲི་ཡགཿ མདིརྔ། ནརྡཀྭ། 

མོདཀ། དཱ་མིཨ། བཡཀཱར། ཁྱིཨ་བྱ་དང་། བླིན” 

དང་། གདང་དྲུག་དང་། ནག་ཟླ་དང་། ཕ་ག་ 
ཟླ་བ དང་། དགའ་བར་བྱེད་པ་དང་། ཡཨང་ 

ཁྱབ་འཇུག་གི་བུ་སྟེབས་བཟང་དང་། ཁྱབ་འཇུག་ 

གི་རལ་ཀྲིའི་མིང་དང་། བརྱ་བྱིན་གྱི་ཚལ་དང་། 

ཕྱ་གནས་ཕྱི་དང"། འདད་ཉ་དང་། ཁྱབ་འཇུག་གི་ 

འཇུག་པ་དྲག་པ་དགད་ཐེད་ར་ག་ཨ་ན་དང་། 

ཉའི་གླ་མཁན་ལའང་ང་།། 

དགའ་བྱད་དགྲ་ ལྷད་སྲགི་བྷཿི་སྦིང་། 
པྲིན'པཾའི'ཧྲལ་པེ་རྟེ། གདང་ 

བཅུའམ་སླ་ཟློགས་རྒྱལ་པ་ཡང་ཟེར། 



---« 
། 

དགའ་མ་ 

ནགཱ་བྱེད་དགྲ་སྟ་ཅན 

ཤདགྭའྭ་བྱེད་དགྲ་ར་ཅན་ པརཤརུམ། ཁྱབ་ 
འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅ་པའི་ 

ནཇ་མཚན་བདུན་པ་སྟེ། དཔའ་བ་ཛ་མ། ཨག 
-ཤིའི་སྲས། དབང་ཆེན། རྡུལ་བཟང་རྐྱེས། མཆོན་ 

-ཆ་མཁན། ཕྲིད་རླྱབ། ཁུས་རྐྱེས། གཅོད་བྱེད། 
-ངཇུཝ་ཆན་མའི་བུ ངནྭ་མྨིང་རྒྱེས། ཕ་ལད། 

་ཨགནི་དགའ་བྱེད་རྣམས་མུ་ཟེར་ར|།, 
དགའ་བྱད་མ་ བྲད་མེད་མཆེག་མ་ཡའ། 

ནགའ་བྱད་ཟླ་བ་ སྣོན་ཟླ་བ། 
 དཀའ་བྱད་ཤེང་ ཀྲཊི། ཕྱི་ཁུང་ཤིང་། འཁྱག 

པ། རྐདུང་བྱེདཱ། འེད་ལྡན། 
ཁུས་ཁན་རྟམས་ཟེར། 

ནྐགཀའ་འབྱམྤས་ པྲ༥ཱད། གྲངས་གནས་ཤིག། 
„ཧཱ ཆྭཱཏི། བུད་མེད་ མཆག 

-དང་། །སྱ་མ་ཡྲནང་ང་། 
མཛའྭ་ནྷ་མདང་། ཆུང་མ་རྙིང་སྔུག་ཕེགས་ཡ་ 
འཇུག། 
དགའ་མའི་བདག་ རཏིཔཏེ། རྐྱེས་པའམ་ཁྱ་ག 

/དྭགའཾ་མཱའི་བྲདགཱ་པོ་, དགན་དྲབ་དབང་ཕྱག། 

དཔའ མུད །བླསབ་པ་ ངན་འགྲའི་སྔག་བརྫལ། 

ནགའ་མཾ་ པྲི་ཏི། ཡང་པོ། བཟང་པོ། 
.ཡེགས་པ། 

དགའ་མོ་འདུག་ ཡག་པའམ། བཟང་པོ་འདུག 
དགའ་མ་ཨེ་ཡོང་ ཐེ་ཆོམ་ཅན་ཏེ། དགའ་ 

མོ་ཡོང།ངམ་ཞྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

དགའ་བཞི་པ་ 

༤༡༧ དབའ་བྱར་རྭབྲངྭ་ཕྱུག 
དགའ་བས་ཆྗེད་མཾ་ཆྲེསྲ་པ། 
ཡག་པ་དང་། བཟང་ པོ 

ལེཌ་པ། དེའི་ནང་ན་དངས། 
པ་དགའ་ཚང་གཅིག་ཨོད་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

དྭགྲའྭ་ཚཾད་པ་ སྦེསསྲ་དགའ་ཆོར་བས་པ། 
དྭགའ་རྩལ་ སྭརཱཧཾ། ཟླ ཤེང་བཊཧཱ༔། 

པྲའི་ཚལ། 
པྲིཡཿཏཱརཿ ཆོས་ན་ 'ཧཱཾ་ར་མི་ཊ ལཿ 

ྷ་བྟྭི་འཇོམ་པའྱི'དླགའ་ 
བཅི་པ་ཡན།། 

དགའ་སྲལ་མྲལལ། དགའ་བས་རོམ་ཟློམ་པ། 
དགྲའྭ་སྤས་ ཤིཧད༔ ཕིཊ ཀང 

.གནསྲ་ཤྲིག། པ 
དགའ་ཡི་སྐྱེ་ར་ ཕྲི་ཛནྨྲ། དགའ་བའི་ངང; 

ལ ཤི ་པ་ལྟ་བུ། 

དགའ་ཡད་ ནྲརིཀཱཿ དགའ་བ་དད་ཝན་བ། 
དགའ་ གཡེང་ངེ་བ་ བདེ་བ་འབྱང་ བཞམ་ 

དགའ་སློ་བྱང་བ་དང་། 
དགའ་བ་སྐྱེས་པ་སྟེ། ཐྲེམས་ཅན་དགའ་ཅྱིང་ 

བདྭེ བྭ་བུང་བའེ་མིང་། དགའ་བའི་སེམས་གཡེང། 

དགའ་རྩེད་ 
དགའ་ཆང་ 

བ་ལྟ་ཐྲ། ྦ 
དགའ་རབ་རྡ་ རྗེ་ ཧྒྱ་གར་རིག་འཇིན་བཏྱད་ 

¬ 

ཀྱི་ནང་ཚན་ཟླུལ་སླུ་དགའ་ 
རྐུབ་དེ་ཆེ ནི་མ 

དགའ་རབ་དབང་ཁུག་ བདད་ཐིག་ཅན། 



དགའ་རིངས 

དགའ་ རེངས་ ཁྱི་དང་། མཚན་མོ་འཁྲིག་ 
པའི ་བདེ་ པ་ཡུན་ ཆེར རྒྱད་ 

པང་ཟེར། 

བརརིི་ིཨཞེཾེཾདརལྲྣྲྣཾ་་འ དང་། 
ལགས་ སུ་བསལ་བ་ དང་། 

ཟུར་དྲ་དགར་བ་དང་། དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ངང་། 

གནས་ནས་དགར་བ་ལྟ་བྲའི་དོན་ཅན། ཨང་། ཅི 

དགར་དང་། རཇང་དགར་དང་། དགའ་བར་ 
ཟེར་བའི་ཡིག་བརྫས་ཡའང་འཇུག 
དགར་བ། ཨཿྔཿཊན། ཟུརང་དཱའམ་ལོགབ 
སྱ་དགའང་བ་བགས་ཀྱི་ད་ན། 

དགར་ བྱཞི་ཕྱགས 'བེགས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བྲ། 

དགལ་ ཁཀ་བཀལ་བའི་བ་བ་དང་། 
` ཁྲལ་མ་ལ་ད་པ་བགས་ 

ཀཀ བྲ བཀལ་བ། 

དགལ་བ། འགེམལ་བའི་དན། 
དགྲས་ ཐེད་དྲ་བཤག་པའི་ཐ་བ་ 
དང་། དམ་བར་དཀས་པ་ 

ྦ  ཕགས། ྦ 
དགས་པ། ཨབྷཧརཊ། འགས་པའི་དན། 

8 དག་སབུ་དུངུ། དམྲ་ 
དམརམ་དགས་བཞམ་དུམ་བར།། 

དགུ་ ྦ ཁ@ ནབ: བརྲ། མང་པོ། 

_ གཅིག་ ཧཱ ་གཉིས་ ར' གླཇཱཧྲཿ 

པའི་དྲག་སྟེ། གངས་དྲག། དྲུགུ་གཅིག་གཅིག་ 

གྲོང་གཏང 

དྭགུ་དྲགུ་ཇང་ལ། །གསུམ གསུམ་དྭུ་ར་གྲགས་་ 
པ་ཉིད། །ཞཱེས། ར་བ། ཕྲིན་པོ། བུ་ག །གཏེང་ 

རྣམས་དགྲུ་ཡི་མིང་ཡེན་ཞཾ། །དགུ་ཚང་དབྲུ་ནི་གྱ 
གཅིག་གཾ་ཉྭེ་ཕ་པ་ཕཾགས་དང་། 
ཞེས་དང། ཁམས་གསུམ་མྐྱེ་དགུ་ཞེས་པ་དང་། 
ནར་ཡོད་དོ་དྲགུ་ཅོག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་བྲམས་ཅད། 

དམ་མང་ཆེག་གི་དན་དའང་འཇུག། 
དགུ་ཁམ་ཐུག་པ་ དབུ་ཐིག་ཅན། 

དྭགཐམ་ཐུག་པ་ལྟག་ཕྷག་རྗེ་བ་ ཅེད་མ་དི 
རྣམ་པ་ རྡེའུ།དཀོང་ཞག་ དགུ་ཾ 

དགུ་ལྟ་ བྲ་བཉག་སྟེ་ ཚཙེད་པས་ཕན་ཚན་རྒྱལ་པ་ན་ 

དེ་བརྙན་མེད་དུ་གོ་བ་ཞེེག་ཡིན་ནམ་སླང་ཞེབ་ཏྭ་ 

ཅད་བཅད་མཛོད། ཅེས་མཁས་པ་ཆེན་པ་ 'དབྱབས: 

ཅན་ ཅི བུ བླེ་གྲེས་ཀྱིས་གསུངས། ། 

ོང །'ཅག་ཅེག་ ཡད་ཚད་དང་། ཡད་པ་ 

བཐྲམཕས་ཅད། ཡད་ད་ཅག། 

དགུ་བྱར་ ཧབཏི༔ ནབཏི། དྭགུ་ཚང་ 

བཅའམ། བྲར་ཕྲག་དྲགུའ།། 

དགུ་བྱར་ཙཱ”ད་ག་ ཁ༅ རྟན་པ་དྲག་པོ་ངེ་ངེ་ 
ལ་བཅོ་ཝ་རེ་གྱེས་པ་དང་ 

གྱེས་གཞི་སྟོན་པ་དྲག་བཅས་དགྲ་བཅ་ཙ་དྲག་གོ། 

༡:༨༥ ལོཾ་ @ == ©° -]> 6 = ©© 

དྭུ་བཏོར་ དགན་སྡེ་ཁག་བུ་ལོ་ངེ་བྱའིན: 
ཟླ་བ་བརྲ་གཉིས་པའི་ཉི་ཤཱ་ 

དུ་ཉིན་གཏར་གཟར་འཕངས་པ་ཡ་ཟེར་བ། བཱ 

མེ ཤེས་དོཐུ ུ མཿ 

༽༽ ཿ ཏྭ པཔ ཕའ ་ 



དྭགུ་ཧ 

དེ་དུས་དགེིདུན་ཞམས་འབག་དང་འཆམ་ཆཝམ་ 
མི་འྲད་བ་བཞེས་ཏེ་འཆམ་བྲཧབ་པ་ཕོགས་ལ་ཟེར། 
དྭགུ་རེ། སླེབ་རྟེ། ཕར་ཚར་སླེབས་པ་ 

ལྟ་བུ། 
དྭགུ་ཐུབ་ ཉམ་པར་ཅལ་བ། མང་པོ 

དཔང་དུ་བརྫ་བ། 

དྭགུ་ཐུབ་པ་ སྨན་གྱི་མེང་། ཤེལ་གོང་དྲ། 

ཅཙད་དང་དབུ་ཐུབ་ལྡམ་རསྟག་ 
དུག་ཞབ་སེལ། །ཞེས་དང་། ཤེལ་ཕྲེང་ 

ཡས། དགུང་ཐུབ་པ་ནི། འདེ་ལ་ངོས་འཇིན་བྱེད 
ཡུགས་མང་ལ། ཨེ་གེ'ཡང་ཧྲྭ་ཐུབ།ཅེམ་ར་མགོ་ 

ཅན་གྱི་མང་ཆེག་བྱེད་པ་དང་། དཔ་འཕུལ་ཅན་ 
གྱི་ཐུབ་ཅེས་གྲངས་ཨིག་བྱེད་པ་དང་། རྒེ་ཐུབ་ 

ཅེས་ཙ་རྒཾ་སུང་བུབ་པརང་བྱེད་པ་གཟུམ་ལཇ། ི* 
མ་གཉིས་འབྲད་ཅིང་རྫ་མར་འབྲེལ་མ་བྱང་མོད། 

ངས་འཇིན་འབའ་ཞིག་གོང་གི་རྩག་ལ་བྱེད་པ་ 
དང་། ¡ པེ་རྫ་དྲ་བླང་ཆེན་ཆིག་ཐུབ་ལ་མཛད་ 
ཀྱང་དེ་གཉིས་མེ་འབྲད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཡད། དཔག 

བསམ་ལྔོན་ཤིང་ཡས། དྲགྲ་ཐུབ་ནག་པ་བྱ་བ་ཉིག། 
བེ་ཡི་གསེབ་ཏུ་རྐྱ་སྟེ་དཀེན། །ཧྲུ་མ་སྐམ་པཾ་འདྲ 
བང་ཡང་། [འདིས་ནི་གཉན་དང་གཟེར་ཐུབ་ 
དང་། །དུག་ཚད་ཀུན་ལ་བདུད་ཆི་འདྲ། །ཞེས་ 
གསུངས་པས། བེ་ལྔང་ཁྱད་པར་ཅན་བེ་དངཔ། 
ཡམ་སྐྱེ་བ།ཉིག་ལ་མཛད། ཁ་ཅིག་ཉྭངས་ཕེན་ལོ 

དྭགུ་ལོན་པ་ལ་མཛད། །བ་ཅིག་ཆར་ཉུངས་དམར་ 

༈*` ˆ * ༤༤ 

དྲས་ཆཇ། 

པཾ བྱང་བརྟས་ཕོ་སྐྱེ་བ་ལོ་དགྲ ལོན་པའི་ཁྔརར་ 

མཛད་པརམ། ཕྱི་མ་འདེ་གསུམ་ག་མཆག་མེན་ཀྱང 

གཉིས་གཅིག་བོགས་ཀྱིས་དྲུག་སྲུང་བ་དང་། 
འཇམས་པ་གང་ལའང་གཅོ་པར་གྱང་པས་བརང་ 

ཞཱེཔ་གསུངས་པཾ།། 

དྭག་ཐོག་ ཊང་ཐ་ཐིག་ས་དྲངཅག་ 
པར་ཟེར། 

དགུ་མཐའ་ ཅིམ་ཀྱི་དྭགུཿམཏའ་ལན།། 
དགུ་པ་ ནབམ། ནབམ། ཨང་བངས 

_ དྲག་པ་དང་། བྲལ་དྲབ་པ། 
མི་དྲགུ་པ། དྲགུ་པ། ཐེང་དྲག་པ། དྲྭགུ་ཅ། 

དགུ་ཝགྲས་ དྲབ་མཚན་ཏེ། ཆུང་རྒེམ་ 
` པའི་རིམ་པ་དང་པ། དགུ་ 

སྡེངས། སྡེ་ཚན་དགྲུ། ཁག་དགྲུ། ཆུང་རཾ་ཧགུ་ 
ཕུགས། ' དགུ་དགྲུ་ཡིས་ངརྨིགཔ་ངར་བཅད་པ། 

དགྲུ་དགྲུ་བརྒྱད་བཅ་བྱ་ཐཅིག་ལྟ་བྲ། 6༤༩༡ 
དགུ་བ་ ཀྲབཿ དུད་པའམ། ཧརུུག་པ། 

པབ་བསང་ཆང་། བམས་ཐ་ 

ལའང་།། རྫོ 

དྭགུ་རྗེགས་ གེ་སར་མེ་ཏག །མེ་ཏེག་དེར 
ྲ ཟི ་ 

དགུ་ཆོག་ ཨཱཀཤཔཾགཿ གནམ་བྱི་བར། 
ཐྲིག་སྐྱ་མཾ'ཡའ་།། 



དྭགྱྭ་ཆེགས 

དྭགུ་ཆགས་ ནམ་མཁའི་དྲག་ཆེགསརྐྱ་མོ་ 

རྟེ ནམ་མཁའེ་སྐེ་ངགས་ 

དང་། གནད་མྱྱིན་ཁ་རླངས་ཟེར། མཚན་མོ་ནམ་ 
མཁའི་གཞུང་ལ་མྐྱ་ཤར་ངེ་ཡད་པ་དེའ།། 
དགུ་ཆགས་སྐུ་མ་ གནམ་ཀྱི་འཆེམ་པོ་སྟེ། 

ནམ་མཁུའི་མྐྱེ་རཌ་ཕམ། ནམ 
མཁའི་མྐེ་རགས། ནམ་མཁའི་ཆེགས་རྐྱ་དཀར་སྣང་ 
བ་དང་། རྐང་མ་མང་ང་མཁཏྲང་ཙམ་ཨང་ཟེར། 

དྭག་གཞུར་ དེངའ་དཀར་ནག་དྲགུ་རེ་ངེ་ 
བཞུག་ནས་ཆེ་རྒྱ་ཞིག་ཡཾད་པ 

ཨིན་ནམ་དཔད་ཅེས་གསུངས། ྦ 

དགུ་བྱའུར་ དེའ་དྲག་རེ་ལྟ་བླབ་ཚེད་གླ་ 
ཞཱིག་ཞེན་པར་སེམས་ཞ6ཱེས་ 

གསུངམ། 

དགུ་ཟྲེ་གང་པ་སྣ། བད་ཇེ་ཤྲི་ཁཱམ་བཙན་པའི་ 

༢རལ་གྲིཞི་མཚན་ཡན།། 

་དགུག་ ཤམྭཱཀར།:ཚུང་བཀྲག་པའེ་བྱ་བ། 

ན་གཔ་ ཨཱ།ྐངཇཿ ཁུག་པ་དང་། 

འཁགྲུག་པ་དང་། དུད་པ། 

དགུག་བྱ། ཀོ8:: དྲགག་བའི་མི་རྟ་བ་ 
བྱ་བའཞི་ཡུལ། 

དགུ་བྱང་ མསུྱར་དྲ་བཀྲག་བའ་འབཾད་པ། 

དགང་ ཿཁ། དྲི། བུང་མྟེ། ཉིན་ 
གུང་མཚན་གུང་ལྟ་བྲ་དང་། 

ཉིན་དགུང་མཚན་དགུང་དང་། དབུང་ལོ་དང་ 

༤;3° དགུང་བཏགས 
དཀཀྱིལ་དང་། དྲབས་དང།། འདྭགས་ས་དང་། 
པནམ་དང་། བཞུག་ལའང་ 

འཇངག་པ་དང་། རེ་མབྲན་པོའི་དབུང་ལྟ་བླང།,། 
དགུང་ཀེག། ལ་སྟེག་གི་ཉེས་ཆིག་རྟེ། རང་ 

ཡའི་ཀག་གམ་མེག་ཟེར་བང་ 
དགྲུང་ཀེག་ཅེས་བརྗེད་པ་དང་། རང་ལཾ་གནམ་ 
ཤང་རང་ཀེག་རུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལར། 
དཔེང་ན་བཅི་བྱ་ལ་མཆོན་ན། ཆེས་གཅིག་བཅྭ་ 

གསུམ་ཉེར་ཝ་སོགས། །བཅི་བྱའི་ལོ་བཏྲགས་ 

མཚན་མདང་། 

གཞམ་ཤར་ཆརུབ། ཅེས་པས་གྱཏན་ཉམས་རྲིག་ 

འབྲེསའ།། 
དགུང་།ཁག་ དགུང་ལ། འམ། བཅི་བྱའི་ཆེས 

གྲངས་ལ་སྦྱོར་བའི'ེ་པའི་ 
ཆིག་ཡིན་པས་དེའི་ཚུབ་ལྟ་བུ'ཡིན་ནམ་སྩམ། དུས་ 
ཀྱི་ཆ་ ཤསྲ། 
དགུང་མཁའ་ མཚན་ཕྱེད། གནམ་ཕྱེད། 

དགུང་རྫོན་ བེངི། ནམ་མཁའ་ཛྫན་བ། 
དགུང་ཆར་ ཆང་པ། 

དགུང་མཉམ་ ལོ་མཉམྷ་སེ། ན་ཆོད་མཉམ་ 
པའི་ཉེས་ས། ྦ 

དགུང་སྙ ༼ ° རང་ལ། ལ་གངས། „བླ་མ། 

བྲགས་ལ་ཉེ་ཕ་བརྗད་པའི་ 
དགུང་ལ་རྟེ་ལེ་བརྟགས་ཀྱི་མིང་ངམ་ལ་གྲངས། 
དགུང་ཏ། ཕོ་ཉི་ཉེ་ཆོག། 
དགུང་བརྟགས་ ལོ་བརྟགས་ཀྱི་ཊེ་ཆིག། 



དགྲང་ཞག་ 

༦༽ ཛ་ ཕའི མའ ༢༩༧ དགུང་ཐག་ དབུང་ཐིག་གི་དཀྱིལ་འཁར། 
དགུང་མཐངས། ནམཁའི་མྲངས་ས་དབིངས། 

དགུང་དུ་ དཀྱིལ་ཡ། དགྲུང་ལ། 
དགུང་དེ་ནུབ། དེ་དགོང་། དེ་རིང་དགོང་ 

 མཐའ། 
དགུང་གདུགས་ ཉིན་དགུང་གི་ཚད་པ། 

དགུང་བདུན་ ཉག་གམ་ཉི་མ་བདྲན། ཉིན 
ཞུག་བདྲུན། ྦ 

་དགུང་འདེགས་ གཡོ་བ་མེད་པར་བརྟན་པར་ 
གནས་པ། ; 

དགུང་གནམ་ ནམ་མཁའ། 
དགུང་མེ་ གཤན རྭཱཏི། ཧུབ་མོ་ 

དང་། མཛུབ་མའི་དྲགུང་མོ་ 
སྟེ་མེང་མེ་དབྲས་མ་ལའང་ཡིན་ནམ། 

དགང་ཆེགས། ཉིན་དགུང་དང་ཡང་ཉིན། 

དགུང་གི་ཁ་ཟས་ལའང་ང་།། 
ཉིན་ཞུག །ཞུག་ས། 

དགང་ཟླ་མཉམ་པ"ལཾ་ཟླ་མཉམ་པའི་ཉེ་ཆེག། 

དགང་ལ་རག་པ་ ཤིན།ཏཱ་མྲཾ་བའམ་རིང་ 
༢༤༠༽ ༠ 
པའ་མང་། 

_ དགུན་སྨད 
ཧན་པ། ཧས་པ། བགྲེས་པ། ཡོ་ཧས་པ།བྲགས་མོང་། 

བཾ 

དགང་གསེབ། དྲབུང་དྱཀིལ། གནམ་དཀྱིལ། 
དགུན་ ཧེམྟཏཿ ཤིཤིང། དགུན་ཀྭ། 

དུས་བཅིའི་ནང་ཚན་གནམ་ 

གྲང་མའི་དུས། གནམ་གྲང་བའེ་དྲས། 

དགན་ཀ་སྟད' ཧེམནྷ། གངས་བབ་དྲས། 
༢༤ོས་ = ༤༥༠༽ ༤༠6 

དགན་ག་བྱལ་མོ་ དུས་བཅེའེ་ཕྷ་མའེ་ཨ་བྱལ། 

དགུན་ཉི་ལྡོག” 

དགུན་ཆང་ 
དགུན་སྟོད་ 

དགུན་དུས་ 

དགུན་གྱི་ཉི'ཨ་ལོག་པ། 
དབྱིན་ཟླ། ༡4 ཏ་རེག' ༢༢། 

ཆར་པ། དགུན་གྱི་ཆང་པ། 
ཧེམརྨ། ཁ་དྲས། མགཾ་ཟླའམ། 
ཧརྱལ་གྱི་ཟླ་བ་ལྟ།བུའི་མིང་། 

ཧེམྟེརྙཀཿ༔ དགྲུན་ཀ དགུན” 
གྱི'དུས། དཱ 

དྭགུན་གྲང་ང་ ཆ་ཁེ་ཞ་བཞི་ཨ་ཐང་སཁཆ། 
ཚ།བས་གྲངང་བའམ་མནར་བ། 

དགུན་འབུད་ལ།ཁད་ དཀུན་གྱི་ དས་ཚང་ལ་ ་ེ 

དགུན"འབྲིང་ 

དགུན་འཐུམ་ 

དགུན་མྨད་ 

ཁད་དམ། ཛྫིགས་ལ་ཁད་ལ་ 
སླེབས་པ། 
༢༧ ༢༩ ༨ ཤེ སཿ 2 2 པ[|.ཿ ཧང་ཟླ་ ༡༡ དགུན་ཟླ" 

ངུ 

འབྲིང་པ། 
དྭུན་དཔསེན་པའི་འྲས་བྲ་ 
དགུན་འབྱམ། ཆུ་དགུན་འབྲུམ 
4ཤངཿ ཤ0.5 



དགུན་ཚིགས། 
ཁྲང་དུས་དང་། མཆ་ཟ་དང་དབའི་ཟླ་གཉིས་ 
པའི་མིང་། 

དགུན་ཆེགས་ དབགུན་དུས། གནམ་གང་བའི་ 

ཟི 

དགུན་ཟཱ་ ཧོར་ཟླ་བཅྲ་པ། བརྔྲ་གཅིག་ 
པ། བྲར་གཉིས་པ་གསུམ་ལ་ 

ཟེརང་བ་ཕགས་ལུགས་མང་། 

དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ ཧར་ཟླ་བཅ་གཉིས་པ་རྟེ། 
བྲོ པསྨཏའི་'སྐད་དྲ། ཕཱབྷཿ གདན་ 

བྱའའི་གྒྱད་ནས། ར་ཧིཏ་འྱེས་པ'སྟེ་འཕེལ་བར་ 

འབད པ། ཉི་མ་རགས་པར་ཆྲ་ཕྲིན་གྱི་ཁྱིམ་དྲྭ་ 

ཕྱོད་པ། མཧཅི་ནའི་སྐད་དྲ། ཝུང་ཡེལ་དང་། ཧཾར་ 
ཆེན་པའི་སྐད་དྲྭ། ཤི'དབྲི་ཨཾལ) སྐར་ཅིས་པའི་ 
དགུན་འབྲིང་། 
སབ་ཟླ་བ། ཉེན་འབྲེལ་མ་རིག་གམ་འདུ་བྱེད་ལ། 
:དབང་བ། རགས་པར་རྒྱལ་ཟླ། མངན་ངརྗོད་དུ་ 

ཆེམ་བྱེད་ཟླ་བ་ཟེང་བ་ཕོགས་སྟེ། འདིའི་ཆེང་ 

གཅིག་ནམ་གྱུད་སྡེ་མཁའ'འགྲོ་གྱ་མཆོ་དང་ནག་ 
ཅིས་འཐྲར་བྲའི་ལོ་འགོ་འཇེ་ན་པའི་ཟླ་བའ།། 
དགུན་ཟླ་འབྲང་པོ་ ཕ:ཿ པོ6 ཡང་ཡེགས་ 

ྦ པར་ཟྱར་བཞི་སྐད་དྲ། སྭ 
ཤཱིརཱ། གདན་བཞིའི་གྱད་དུ། གམཱཿཱ་ཤེས་པ་རྟེ། 
བ་ཡི དབང་ཕྱག་དུ'འབཾད་པ། ཉིན་བྱེད་རགས་ 
པར་གཞུའི་ཁྱིམ་དྲ་འབེད་པ། རྒྱ་ནག་ཆེན་པོའི་ 

རྐད་དྲ། ཨའུ་ཡོཡ་ཞེས་པ་དང་། ཧོར་བྱི་སྐད་ =. 

འབྱང་ཅིས་པའི་དཔྱིད་འབྲིང་ 

དགུམ 

དུ་དབབི་ཨལ་ཟེར་བ་དང་། དུས་འཁར་དང་ཧར་ 

ལུགས་ཀྱི་དགྲུན་འཕྲིང་། འབྱང་ཅིས་པའི་དཔྱིད་ 
ར་རསྟག་གི་ཟླ་བ། རྟེན་འབྲེལ་རྒ་ཤེའམ་མ་རེག”་ 
ལ་དབང་བ། ངགས་པར་མགོོ་ཟླ་དང་། མངོན་ 

བརྗད་དྲ་རི་དྭགས་མག་ཅན་ཕེགས་ཟེར་ཏེ། 

འདིའི་ཆེས་གཅིག་ནས་ཕྱག་ཁྱང་གི་ནག་ཙིས་ཡེ་ 

འག་ཡིན་པར་གསུངས་པ། ། 
དགུན་ཟླ་ར་བ་ ཧོར་ཟཌླ'བཅྭ་པ་རསྟེ། ཡེགས་ 

ཕྦྱར་གྱི་བད་ལས། མཱགཤཱ8། 
ྲགྭཾཧཱ། གདན་བཅའིའི་ཁུད་ཡས། མཐ་ཐེས་པ་རེ། 

ནི'ཡམ་ཟླ་བར་འབོད་པ། ཕྲིད་པའི་སྨོན་མེ་རགས་ 

པར་ྡིག་པའི་ཁྱིམ་དྲ་ཕྱོད་པ། ཧྒྱ་ནག་གི་བརྡ་ 
ལ་བྲེའུ་ཡོལ་དང་། ཧར་གྱི་སྐད་ལ་ཤིང་ཡལ་དང་།: 

སྐར་ཅིས་པའི་རྟན་ཐ། 
གླང་གི་ཟླ་བ། ཉེན་འབྲེལ་སྐྱེ་བཞམ་ག་ཤི་ཡ་ 
དབང་བའི་ཟླ་བ། རགས་པར་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ། 
མངན་བརྡད་དུ། གླ་དབྱངས་ཟླབ་པེགས་ཏེ། 

འདིའི་ཆེས་བྲར་དྲག་ནས་འདུལ་འཇིན་ཕྱི་མའི་ 
ལུགས་ཀྱི་ཡ་འགོ་འཇིན་པ་ཕོགས་པོ། ། 

དགུན་ར་བ། ཧར་ཟླ་བཅ་པ། 

དགུན་ས *' ཧརམཆིཀྭ། བཱས། དགུན་ ཀའི་ 

ཛྡད་གནས། ཕ་ཆ།དམའ་ཉིང་ 

དྲ་བ་ཡའ།། 

དགུམ་ བཀ: གསཾད་པ། འགུམ། 

ནག་ཅིམ་པའི་དྲགན་ཐ། 

༦ 



༦ ° 
དབུམ་དུ་ འཆི་ར། གཅདུའམ་བཅད་དྲ་ 

གསད་དྲ་ཉེསཔ་པ་ལྟ་བྲ། 
དགུམ་པ་ ཕྲོག་བཀྲམས་པའི་བྱ་ཚིག་ 

མ་འོངས་པ། ཕྲོག་གཅོད་ 

པའམ་ཆད་པ་དང་། ཤི་བའི་དན། 
དགུར་ གྒུར་རམ། རྒར་ཏེ། མགཾ་ 

དགྲུར་བ། དབྱིབས་སུ་དགུར་ 
བ། ཆགས་དྲགང། ལག་དགུར་ལྟ་བུ། འཁོར་གྱི་ 

དཀྱིལ་འཁར་ཡད་དྲང་ཡང་། །ཞེས་གསུངཔོ།། 

དགུར་འགྲློ་ མླྱེག་སྐོག་འབྲེ་བ། སྦྲལ། 

དགུར་པོ་ དབགུར་མོ་དང་། སྒྱར་པོ། 
སྐེད་པ་དགྲུར་དགྲུར་ཡོད་པ། 

དགས་ ཙ་མུཏྲཾ། ན་ག། གྲངས་ཀ་དང་། 
ྦ དྭགུ་ཡེས་དང་། ཐབས་སྣ' 

ཆོགས་ཀྱིས་དང་། དྭབ་དགུས་ལྟ་བྲུ། 
དགེ་ ལེགས་པ་དང་པྲཀྲ་ཤིས་པ། 

དགེ་སྐོས དགེ་འདུན་བའི་ཆེས་ཁྲིམས་ 
པ་སྟེ། དགེ འདུན་པའི་སྐབ་ 

པ་པོ། ཆོགས་ཆེན་ གྲ '་ཚང་གི་དགེ་རྐཾཕ་ལྟ་བུ། 

དགེ་སྟེས་ ཤཱ ཉྭའམ། སྙའི་གཞམ། 
-དགཾ་སྐྱོན་ ཧྐོནོ་དང་ཡོན་ཏན་ཞམ། གློན་ 

ཅུང་ཟད་དམ། སྐྱོན་ཕྲན་བྲ། 

དགེ་སྐོས ཨུཔརྷིབརིཀ། དགེ་བརྐཾབ། 
ཅེ་དད། ཆས་ཁྲིམམ་པ་ 

ཡའང་ང་། །དགེ་སྐཾབ 

ཁ:$2 དགེ་ཆུང 
དགེ་བྐམོས་ །མུབདཱིབཱདི་ཀཿ ཆས་ཁྲིམས་པ། 
དགེ་འགྲུབ་པ་ དགེ་བའི་ལས་བྱེད་པ། 

_དགེ་རྒན། དགེ་བདི་བཤེས་གཉེན། ྟོན་ 
པའམ། སླཾབ་དཔོན། གོ་པར་ 

བྱེད་མཔན། འག་འདྲེན་པ། གྲྭ མའི་ཆེས་ དང་ 

འཇིག་ཉེན་དགེ་ཧན་ཟེར་བ་དང་། མློབ་ ཐཱའི་དགེ་ 
གྒན། ཧྭ་བྲིས་པའི་དགེ་གན་དང་། ཤིང་ངཟ་དང་ 
འཆིམ་དའི་དགེ་གན་སོགས། ྦ 
དགེ་ཧས་ གཟུགས་ཁམས་ཏཀྱི་སའམ། 

བསམ་བགཏན་གསུམ་ངའི་ 
གསུམ་པ། ྲ 

དགེ་རྒཾས་དྱེ་མ་གྲིང་ བསམ ་མམ་ཀྱི་ཉེ འགྲམ་ 

དྲ་ཚེས་རྐྱལ་ཁྲི་གྲོང་སྡེ་བཙན་ 

གྱི་བཙུན་མའབྲང་ཟས་བྟཞེངས་པའི་ཝ་ཁང་གི་ 

མཚན། ྦ ངཱ 

དགེ་ སྒྲུབ་ ` ཧཐྷ། དགེ་ཐ་གླཐ་པ། 
དགེ་ངལ་བ། དགེ་མྱོང་།། དགེ་བའི ལས་ཡ་ 

ཇལ་ཙེལ་བྱེད་མཁུན། 
་ ཕྱ་ཆོས་དགེ་བ་བྲར། ལུས་ 

ངག་ཡིད་གསུམ་མི་དགེ་བའི་ 

ཡས་ྡེག་ཅཾང་དགེ་བཞི་ཕྱེགས་སུ་ཁུགས་པ་ཡད| 
དགེ་ཆུ་ བདྲད་ཅིའམ་དམ་པའི་ཆ། ' 
དགེ་ཆུང་ གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ཉྭའམ་བསམ 

གཏན་གསུམ་པའི་དང་པོ། 



; དགེ་ཆེ་མེད་པ 

དགེ་ཆེ་མིད་པ་ དྭན་དག་ཆེན་པ་མེད་ཕའམ 

ཞྙིབ་པོ་མེད་པ། དེ་ཙམ་གཡ 

ཆེན་མ་ཡིན་པ། 

དགེ་ཆོས དཀར་པ་དགེ་བནི་ཆས་ཏེ་རྡིག 

པ་དང་མ་འབྲེལ་བ། བསཾད་ 

ནམས་ཀྱི་ལམ། 

དགེ་བྷསན་ ཨྭསྭསཀཿ ཨུཔསཀཱཿ མུཔཔཀ། 

དགེ་ཐ་ལ་ཉེ་བར་བརྩེན་པ་ 
སྟེ། སྲེ་སོང་བྲང་ཕ་རིགས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་དགེ་ 

བསྙེན་ཕ་མཞི་སྔོམ་པ་དང་། སྣ་གཅིག་ཕྱོད་པ་ 
བེགས་ཏེ་རྡོམ་པ་སྟ་འགན་སུང་བཞི་ནང་པའི་ 
དགེ་བརྩེན་ལྟ་བྲ། 
དགེ་བརེན་ཆཱཿ་རྱྱན་ཅན་ དགེ་བརྩིན་དད་པ་ 

རྐྱན་བརྟན་པྲ། 
དགེ་བསྟེན་ཆོས་འཕེལ་ འབྲམ་སྟན་ཧྱལ་པའི་ 

འབྱང་གནས་ཀྱི་མཚན། 

དགེ་བསྟེན་དྷརྨ། ཚེས་སྐྱེབ་དང་།.གནས་བརྟན་ 
བྲཅ་དྲག་གི་ནང་ཚན་གནས་ 

བཏན་ཧི་འཁར་ཞིག་ཡའ།། 

དཔེ་བསྟན་མ་ མཔཔིཀཱ། དགེ་བརྩེན་གྱི་སྡོམ་ 
པ་དང་ཝྡན་པའི་བུད་མེད། 

དགེ་བཏན་ཏེན་གསང་ དགེ་བཏན་ཏྱེན་ 
„༤ ཱ སཱ ༼ ངོ ཆེ ར་རི ་ 

གསང་ག་མཐུན་འབྱང་ལཌ 
ཞེ ཏཾ › ༡༧ ༄  ; * 2༢༧ ༩༧ ༤ ¿ 8སཿ @ 7 ྲ ཚཤ་ངོོ དྲ ༥ རཿ ཛཿ ཨྱ 

ཀལ་བྱ་གྱ་རཨམ།9ྱད་རང་མ་བཀད་མངགང་རྫཧ 
རས་བམ ༣ ལར ? (ཧེ  * རས "2 ཅ ¦ ཧཾ 7 ¬ * ༤ ༄ 22 ¥ ༼། ¥ 3 * ༼༧ ། 

དགེ་འདྲནྭ་གྲུབ་པ 
དགེ་ལྟས་ ལྟམ་བཟང་པོ། 

དགེ་མྱའཱ། དགེ་འྲབས་ཀྱི་མཐཐུ་ལའོ།། 
དགེ་འཐུད་ དགེ་བཞི་ལས་དང་འཐུད་བ། 
དགེ་འཐོན་པ། བསད་ནམས་ཐབ་པའམ། 

བཟང་པ་བརེད་པ། དན་ 
གྲུབ་པ། 

དྲེ་འདུན་ ཁཿ ཟླང་། དཀོན་མཆོག་ 
་་ གྱི་གསུམ་པ། ཐའ ་པའི་' 

མིང་ཨང་། ་པཾ་སྐྱེའི དག་འདུན་ནི་བཞེ་ ཡན་ཆད་ 

ལ་ཟེར་ཐ་དང་། འཕགས་ པའི་དགེ་འདུན་གཅེག་ 

ལའང་ཅང་བ་སགས་ཏེ། འདུལ་བའི་སྐབས་སུ་ 

དགེ་སློང་བཞྱི་ཡན་ཆད་ལ་དགེ་འདུན་ཟེར་དགོས་, 
པ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དང་། དགེ་བ་དང་ཐར་པཿ 

སླབ་པར་འདད་པམ་ན་དགེ་འདྲན་ཟེར་བ་ས
ྣང་།] 

དགེ་འདུན་སྐྱེས་ རི་ཤཾ ཞི་གབ་མིང་རྟེ། ཤེལ་ 
ངེ་ཤས་མཁྦེས། 

གྱཇ་ནད་ཀྲན་གྱེན་ལ་འདྲེན། །ཞེས་གསུངས་སོ།།: 

དགེ་འདུན་གི་ སྐརྨ་ དྲ་སའ་ ཆྐ་ དྲེའང 
གྱི་ཆཾས་གསུང་བའི་གཙུག་ 

ལག་ཁང་། ཆེས་ཁགྲ། 

དག་འདུན གྲུབ་པ་ རྗེ་ཞདི་ནས་བཟུངས་ཁླབས] 

བགེན་ངམདི་ཡ ་་ 
གནས་དྲང་སླ་ཕྲེང་དང་པཿ 

གང་ལམ། 

༤༨ རོ ཆི 

བཉིས་ཏེ ་གཙང་བའྲས 

"¬ 



དགེ་འདུན་གྱི་དྭས 

་དགེ་འདུནྲ་ག་དྲས། ཧེམྷཏིཀ། དབང་གནས་ 

སུང་བཞི་དྲས། 
བླ་མ་དང་དགེ་འདྲུན་གྱི་ 

ཆོགས་པ། 
དགེ་འདྲན་གྲེ་སྡེ་ 

དགེ་འདུན་གྱི་དབེན་བྱེད་པ་ དགེ་འདུན་གྱི་ 
བར་ལ་དྲཀུག་ཤིང་བྱེད་པ། 
མེ་མཐུན་པར་བཟོ་བ། 

དགེ་འདུན་ཇྗེས་སུ་དན་པ། དགེ་འདུན་ཡིད་ 
ལ་དྲན་པ། 

དགེ་འདུནྭ་ཧ་མཆོ་ ཧྱལ་བ་སླ་ཕྲེང་གཉིས་པ། 
དགེ་འདུན ་རྒྱལ་བ་ འཕ ན་ཡུལ་རྒྱལ་བྱེ ཕ་པའི་ 

པ་ཆའི་དགེ་འདུན་ཟེརང་བ་ 
ཡིན་སྩམ་གསུངས། 

དགེ་འདུན་ བསྡ་བའི་ཕྱི ཕྱེར་ བསླབ་པ་བཅས་ 

པའི་ཕན་ཡོན་བྱཅརའི་དང ་པ།། 

ཉན་བྲམ་ སྡེ་པ་ བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ 

ནང་ཚན་ཅ་བའི་སྡེ་པ་བཞེཾའི་ 

སླ ༢༡ 

དགེ་སྤྱེའུ་པ་ 

་བཅེ ་པ ་ལའཾ། 

དགེ ༠འདུན་འཕྲེལ་ བླ་མ ཞུག་ གི་མཚན། 
དགེ་འདུན་འབངས་ སླ་བྲད་པ། རྒྱ་གར་གྱི་ 

ཤཝ སྤས་ ཞིག་གི་ཚན་ཡིན་ 

ཅིང་དེ་རྗེམ་ཕུ་བྱ་ངྲ་གྱང་ནས་མཁྲེན་རེན་ཟླ་བ་ 

ཞེ་ཕཾ་གྲགས་ པཾ།། 

དགེ་ ༈འདུན་ལ ་གོ་ས་འབུལ་བའི་ཁོངས་བུ་ 

གཏིགས་པ་ དགེ་སང་མའི་དགེ་འདན་ལྭ། 

དགེ་ལྡན་པ་ 

དགེ་བ་བྱ 

ཞེས་པ་ཡིན་གསུངས། 

ག་འདུན་བསུང་བ་ སྷཐརྷིཏ། ཧྱྱ་གར་ྱི” 

མཁས་པ་ཉིག་གི་མཚན། 

དགེ་འདུན་ལྷ་།ཁཁང་ དགེ་འདྲན་གནས་པའི་ 
བྱ'།ཁང་སྟེ'དགོན་པ་ལྟ་བ།, 

དགེ་ཝྡན་ བཀྲིས་པ་དང་། དགེ་བ་ཅན། 
ཇེ་ཚོང་ཁ་བའི་ཇེས་འཇག་ 
རི་བ་དགེ་ལུགས་པ། 

དགེ་ཐིང་བཟང་བའི་བྱོད་པ་ 
་དང་། ཨང་བཞན་ལུགས་རྟེན། 

གསུམ་ཕགས་ཡདའང་བརྡད། 

སློབ་མཞམ། སློབ་ཕུག་སྟེ། 
མ་ག་བ་ག་ཕྱི་ར་གཞན་ཡ་ 

དགེ་ཐྱད་ 

དགེ་ཕུག་ 

་བརྟེན་ནས་བསླབ་བྱ་ཕེགས་ཞུ་མཁན་ལྟ་ཐུ། 
དགེ་བ་ དཀར་པོའི་ཆོས་ཏེ། ཤབ 

་ཤིཡཿ ཨཐྦ། ་ཨབྦ། ཤུདྱཾ= 

བརྡཾ། བླབྱ། ་སུསྟི། 'ཀུ་ཤལ། གླེམ། ཤིབྲ། བཱདྲ། 
ཤཾ། བྷབྱ། བཀྲ་ཤིས་པ་སྟེ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ དགེ” 

་འཇིག་ཉེན་བའི་དགེ་བ་དང་། ་འཇིག་ཏེན་ 
ལས་འདས་པའི་དགེ་བ། ཤི་གསན་བྱི་དགེ་བ་ 

སགས་རྟྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ།། 
དགི་བ།་ཅན་ ་ལཊཊཿ ་ཤཱཐཾཕཿ ལེཌ་བའམ 

ྦ བཟང་བ་ནང 'བཀྲིས་པ། 

་དཀང་པ 'དགེ་བཞི་ཡས་ལམ། 



= ལས་ར 

-དགི་བ་སྤྱོམས་པ ` ༤© དགེ་བྱེད་ 

ཐབ 

ཏ རེ * ཡཿ 

བྲཅ་ཏེ། གཉན་ཐོག་མུབས་པ། མཐོ བ་ཕྱིན་པ། དགེ་བའི་གནས་ དཀར་ཆས་འཕེལ་བདི་ 
„ ཁངས་པརང་ཕམྱོད་པ་སྟེ་ལུས་ཀྱི་དགེ་ཆང་གསུམ་དང་། ྦ གནས་དགན་པ་དང་ མཆོག་ 

བདེན་པར་སླ་བ། སྙན་པར་རྨ་མ དན་དང་ གསུམ ལན། 
'ཕྔན་པའི་གཏམ་ཟསླ་བ། མི་མཐུན་པ་འདྲམ་པར་ དཔེ་བའི་དབང་པོ་ འཕགས་ཡུལ་གྱི་མཁས་ 

བྱེད་པ་སྟེ་བཉི་ནི་ངག་གི་དགེ་ཆས་བཞི་དང་། ཟླ པ་སྣན་ངག་མཇཾན་ཁྫདྲ་ 
ཞར་ལ་ཆག་ཤེས་པ། གཉན་ལ་ཕན་སེམས་འཆང ཕྲེབ 'རྨོར་གསུམ་ཡ་མཁས་པ་ྙིག། 

བ། ཡང་དག་པའི་རྟ་བའི་རྗེས་ཕུ་ཁུགས་པ་སྟེ་ དགེ་བའི་ འབྱུང་ གནས་ པངཔ་ཧྱས། 

གསུམ་ནི་ཡིང་ཏྱི་དགེ་ཆཾས་གསུམ་མོ།། དགེ་བའི་ཙ་བ་ བསྐྲན་པའི་བསྐེད་པ ཨབར་པི 

དགེ་ བསྤོམས་ པ་ དགེ་བ བས་པ་གཞཉུན་ ཞྭ ྫ ཏཀྲཤལསཱལ། དགེར་བྱས་ 

= ྦ ངམས་པ། ཏེ འབྲེའྲ་ཐྲ། ྦ ; 

རྭ་ཞཿ བ་སྒམ་པ་ དགེ་བ་བྱས་པ་དན་མེད་པར་ དགི་བའི་ཆག་ ཤཐྷརྨ།ཱ། དགེ ་བའི་གཏམ། 

བགཞུན་ལ་རླགས་པ། བེ དགེ་བའི་ཆ་གས་ བསེད་ནམས་ཀི་མིང་། བཱ 

དགེ་བ་སྦྱང་ ཤམནྗཾ། ¿ དགེ་བྱང་། ཉན་ དགེ་བའི་ཡིད་ སྲཧཾདཡཿ སེམས་བཟང་བ། 
བཱ ` བྲས་དང་། དགེསོང་དགེ་ དགེ་བའི་ལས་ ཀུཤལ། དཀར་པེ་དགེ་བའི་ལས། ་ 
རྨ ཚུལ་པེགས་ཏེ། དུལ་བ། ཅང་ཤས་པ། ཚུལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ཀལཊ་མྲིད། 

. ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱང་པཾ་ཡོངསུ་དག་པ། ཏིང་ངེ་འཇིན་ དག་བའི ལས་ལམ་ཡང་ངག་ 

ལ་འཇུག་ཤེས་པ་ཕེགས་ལ་སྱོང་བས་པེ།། པར་སྟཧ་པ་སྟེ. རངགི་བླ་མ་དང་གཤུང་ཕུགས་ 
° དགེ་བ་མསློང་ དྲང་ཕྲང་། ལ་མཁས པའེ་དག་བའི་བཤེས་གཉེན ལྟ་བྲ། 

- དགེ་བའི་གོ་ཆ། ཧྱལ་སྲཔ་ཅི་བ་ཐའི་ཡབ་ཧྱལ _ དགེ་བར་གྱུར་ཅིག་ ཤདྲཉཱ། ཤེས་སྨོན་བྱི་ 
ྒ པ་དགེ་བའི་གོ་ཆ དང་། བརྫགས་ཆེག་སྟེ། བཀྲ་ཤིས" 

_ བསཾད་ནམས། པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲུ། 

; དགི་བའི་འགལ་ཟླ་ མི་དགེ་བ་སྟེ། སྡིག་པ། དགེ་བྲར་ཟླང་ དྲང་ཕྲོང་། 
དགེ་བའི་ཆེ་ག་ པཔོད་ནམས་ཀྱི་བ་བ། དགེ་བྱེད་ ནམ་དཀར་ བི 'ཕྱོགས་ཀྱི་ 

. དགི་བའི་བདག་ཉད། ཐཱགྱ། - བདྲད་ཞམས་ བྱ་བ་བྱེད་མཁན་དང་། ལོ་ 
དང་སྐལ་བ་ཆེ་བ། གི ཧག་ཅནི་སབྦཾཆཾ་སཾ དྲག་པ་ཆྲ་སྟག་ཡེི་མིང་། པོ ྦ པཔ 



དགི་བྲཝ 
ཟོ ༠༽ 

དཤི་བཐྲལ་ ཨཔསཿྱ། ནག་པ འི་ཚས་ 

ཏེ་སྔག་པ། 

དགེ་སྦྱོང་  3བཌ།. 3མཌ། དགེ་ཚྲལ་ 
གློང་གི་སྔམ་པ་ཞང་པའི་ 

དག་སློང་མྱིའི་མཚན། 
དགེ་སྦྱོང་རྒྱན་ ཉན་པ་ལས། བདག་དང་ 

གཉན་གྱེ་འབྱེར་པ་དང་། ! 

ཞིཔ་པ་ནས། དགེ་སྦྱང་རྒྱན་ནི་བྲ་མ་ཨིན། ྱེབཾ 

པའི་བར་སྐྱེས་བྲ་དམ་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ 

བྲར་གསུམ་དང་།|། གཞུན་ཡང་བསླབ་པ་དང་རྗེམ་ 

སུ་མཐུན་ངའྲི་ཚོས་བཅ་ཚན་གཉིས་གསུངས་པ་ 

' མཾགས་རྒྱས་པ་ཡོ ངས ་ 
གསུངས་མ།། 

དགེ་མྦྱཿ བྱང ཆེན་པ་ མཧྲུམཌ། བངས་ཧས་ཀི་ 

ྦ མཚན 

དགེ་སྦྱ པཱ 'ལར་བཅོས་པ་ ཤམཁྲ་པཏིརཱཔག། 
དགེ ཕྤྱང་ལྟང་བཟཾ་པ་ཡའ།། 

` དགེ་སྦྱང་དུ།ཁས་འཆེ་བ་ ཊམཌཔྲཏི༔། དགེ་ 
མཕྱོང་ དྭ་ཁས་ ལེན་པ་ ལ་ ཟེར། 

ྫ དགེ་སྨྱཙ སྐྱང་བྱེད་པ་ 8བ༩ཀཱར་ཏཱ། དགེ་རྱང་གི ༩ 

ཡས་ལྟར་བྱེད་པའམ་དགེ། 
སློང་བྱེད་པ། 

རྡོ དགེ་ ཕྐྱང་བྱད ་པའི་ཆོས་ གཞི་ ཙཏཱྭརངཿ བཆ 

ཤམཌཀཱརཀཱ། ཞྱེས་ཏེ། གཤེའང་ 
རྨང་མི་གཤེ་བང་བྱ། ཨཀྲཏུནྡ པྲ5ཀྲཾཏབྱམ་ 

_ ༤6 

ངར་ ཀྫང་རྔར ཟེ ཁྲི བང་བྱ། རཏི་ཏཿ
ངཏརི་ ངེམ 

མཚང་བྱང་ཀྱང་སྨར་མི་བྱ་བར་བྱ མཆྲིཏརྨངྲཏི་མི 
ཏྲངམ། པརྡག་ཏུང་སླང་མི་བརྡེག་ཛར་བྱ། དྭ་རིཏདྡྣ ་ 

ཞྟེས་པ་སྟེ་བཞིང།། བཏྭིད་རི་ཏྱབམ། 

དགེ་མཚན ་ 

དགེ་སློང་མ་ཨིན'པ། 

ྦ དགེ་སྦྱོ སྦྱོང་ག་ཚུལ་ འཕགས་ལམ་མང་ན་རྟེདང་ 

_ དགེ་སྦྱེར་ 

དགེ་མ་ 

དགེ་མེ་བྩོམས་ 
དགེ་ཚྩོལ་ 

ཟ ་ལའ།། 

སྒེ་གསུམ་དགེ་བཞི་ཡསུ་རྫྱང' 

བི་དགེ་རྱར] ང་ད 
དགེ་རྦོར་ཕུགས་བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 
༡ཀཏི། ལྷ་མེ་ཁུ་མ།དང་། བཙན་ 

མ་དང། དགེ་མཚན་དང་། 

ངེ་མཚང་ལའང་།། 

དགེ་བ་མི་ངོམས་པ། ་ 

ཐུམ རླབ: ཝེས 
ཛྫཾག ད།ཀྱི་རྨོན་དྲ་ཇེཔ་པར 'ཞཱ་ 

དགོས་པའི་བླངས་འདས་པེ་དྲུག་གི་རྔར།པ་བླངས་ 
ཤང་བྙྙེན་པང་མ་རྫོགས་པ་ཞིིག་ག 

དགེ་ཚྩལ་མ་ 

དགི་མཚན་ 

ཤཱ་མ་ཌརིཀཱ། བྲད་མེད་དགེ་ 
ཚུལ་མ། ཤོ 

ཀྲཧརྦལ། ཀྲཤལལ9ཊ། གྲེའུ 
° ཧ5ྱཝམ། དགེ་མཚན་ཅན་ཏེ། 

དགེ་བནི་མཚན་མ་ཅན་ནམ། བྲཀ་ཤེས་པའི་རགས་ 
གན ཨུ 



དགེ་གཞོན 

དགེ་གཞེན། དགེ་བསྐོཔ་གྱའན་བ། དགེ་ 
གཡོག དགེ་ཕྱག་གཞྩོན་པ། 

དགེའོ་ ཤབྷས། ལེགས་བའམ་ཤིས་བ། 
དགེ་གཡག་ དགེ་སོས་ཀྱི་ང་ཌ་བེད་མཁན་ 

ཧ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མའི་དགེ་ 
ྦ _ གཡོག་ཕཾགཔ་ལྟ་བྲ། 

དགེ་ལས་ ཐྲྱོ། མ་དཀར་དགེ་བའི་ 
ལམ། 

དགེ་ལུགས་པ་ གནས་ཀྱིསྒ་ནས་ཐྲག་པའི་མིང། 
, སྟེ། ཆོས་རྗེ་དགེ་ལྡན་པའམ། 

རི་བ་དགེ་ཕྡན་པའི་ཡུགས་བྲེལ་རྗེས་འབྲངས་དང་ 
བཅས་པར་ཟེང། ཞྭ་ཕེར་རེང་ལུགས་དང་འཇམ་ 

མགོན་བླ་མའི་ངེང'ཡུགས་ཕཾགས་དན་གཅིག་གོ། 

དགེ་ལེགས་ ཤྲེཡ། ཤྷཐ། ཀཏཌ།་བྲཀ་ 
ཤིས་པ། དགེ་བ། བདེ་ལེཌ། 

ཤཞི་བ། -མྱར་འདས། ངེ་སྐེང་། གནམ་བསྐབ། 
རྔན་བསགས་མཐུ། ཁ་ཇྔེ། རབ་བརྫགས། རྐལ་ 

བའི་ཕུལ། བརྫགས་འོཾས། ཡིད་བཞིན་འབྲུབ། 

བདེ་བའི་འབྱང་གནས། ལེགས་ལྡན། ..ཕུན་ཆོཌ་ 
རྣམས་ཕེགས་མིང་གི་ནམ་གངས་པ།། ྦ 

'དགེ་ཝལེགས་ཅན། མཆརའི་མིང་། 
`'དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ ཆེའི་དངས་མབ་ 

' མཁས་གྲབ་རྗེ། 

དགེ་ཤྲིས་ དགེ་ཊིང་བྲལ་ཤིས་པ། 

༨. 

དགེ་བཤེས་ 

ཁེ་ར་ར། 

དགེ་སློང་ཆབ་རིལ 
ཀལམིངཿ པྲཤསྟཿ ཀལཌམིཏྱཿ་ 

གཞུང་ཆེན་བཀའ་པད་ལྔང་ 
འབྲཕ་རྟགས་བྲན་པའི་དགེ་བཤེས ཉྭ་རམ་པ་ལྟ་བྲ་ 
དང་། དགེ་བའེ་བཤེས་གཉེན། 
དགེ་བ ཤེས་ན ་བའི་ བླ་མ་ཌ' རྒྱ་གར་བ་ 

གཉིས་དང'། བོད་པ་གསུམ། 

དང་ པ་ནི། ཇཛོ་བོ་རྗེ་དང་། པརྩཾཏ་ སླྲའི་ཆེར ་མ། 

སྟི་སྨྱིཏིའེ།། གཉིས་པ་ནི། ཕེ་བཙུན། ཁང ་སྣའམ་ 

.རྡ་རྗེ་དབང་བྱག། གཡུང་ཆས་མགན་ནཾ།། 

དགེ་སུང .ཀྲཤཡངཏཊླི་ཏ། དཀར་ཆམ་ 

སམ་དགེ་བའི་བསླབ་པ་རྟམས] 

ཚུལ་བཞིན་སྲང་བ་ལན།།¡ 

'དགེ་སློང་ ཀྲ་མ་ཌཿ བཱིབྷ། .ཤྲི་གྱན། 

པ་སང་ཐརང་པ་ལས་ཉིཔ་བྲཧ་ 

ལྔ་བཅྲ་ཅ་གསུམ་གྱི་བསླབ།ཁྲིམཔ་སྲང་ཉིང་བརྩེན' 
་པར་ཛྲ་གས་པའནི་མིང་རྟེ། བསླབ་ལྡན། སྡམ་བརོན། 
'ངཱར་སླིག་འཆང་། ཏུང་སྨིག་རྒྱལ་མཚན།ཅན།རམས] 

དེ་ལ་ཕ་མའི་དགེ་སློང་དང་། དེན་ 
དམ་པའི དགེ་སློང་དང་། ཀུན/རྫེབ་པའི་དགེ་སློང་ 
ཟེར་བ་བོགས་དང་། འཕགསཔ་རེགས་ཨཡང་ཟེར།། 

དགེ་སློང་ཆབ་རྲེལ་ ཇོ་སྨན་ཊིག་སྟེ། མིང་། 
ཧགོག། འདྲེ༡ཇ་ཁུར། ཐོང་། 

སྲོ ྦ 



དགེ་སླང་དྭ་མེརུང་བ ༤༠༠ ྦ དགོག་ཐ 
¢/ ངོད ཁུ རོ 
དཱ དགེ སླང་དུ'མ་རུང་བ་ ཨམྲེཀ། མ་ནང་དང་། 

_ ཕ་མ་དང་ཁགྲོཌ་དང་ཧྱཡཔ་ 
པཌ་ཀྲེས ཧོ ང་འིསསྟ་ཞགས་ 

གྱེ རྟེན ཅན་ལྟ་བུ།། 

དགེ་སློང་ རྣམས་བསྲས་ པ། དགེ་སླང་རྟམས་ 

བྲངས་པ་ཞེས་པའེ་བརྡ་རྩིང་། 

སུམ་བརྒྱ་དྲག་ཅུ་ངེ་བཅིའེ་ 

བསླབ་བྲིམས་སྲུའ་ཞྱིང་བརྩེན། 
པར་རྫགས་པའི་མའི་དྲགེ་བློང་མ། ཐིཊུཊི 

དགེ་རྨོང་མ་སུན 'ཕྱང་བ་ ཐྲིཀཌྲིདིཀ། མི་ 
ཚོངཔ་ པར 'ཕྱད་ པའམ། བྲེག་ 

ཕགས་ལ་གནད་པ་ལྟ་བྲ། 
དགྱེསོང་ཤིང། ཤིང་སྨན་ཐིག་གི་མིང་། 
་དགེ་སློབ་མ་ ཤཏྤཔཱཱ། རབ་འབྱང་མ་ཞིག 
་དགེང་ལ་ དགང་ལ། སྒང་ལ ཐེཔ་པའ་་ 

བརྡ་རྙིང་། 

་དགེར་བ་ གཡ བ། སྡམ་ལ་པརྔེས་པའི་ 

འཁྱང་ཐ དགེར་བལ་པ། 
དགེ་བ་ལ་འབད་པ། དགེ་ 
བར་འབད། 

མཛ མཇོད་ ཐུགས་བཅེཕ་ཀྱིས་བྲབ་ 
པར་ མཛོ་ད་ཅིག། ཤིན" ཟི 

ཐུགས མཉབ་པ་ཡའང འཇུག་གམ་རྩམ། 

དགེས་དྭགས་ ཤིན་དཱ་དགའ་བ་ཆེས་པ། 
དགྲིས་པ་ དབྱེས་པ། མཉེས་པ། དགའ་བ། 

་དགི་སླཛ་མ་ 

དགེར་འབད་ 

དགེས་པ་རྡེ པ་རྡ * དགབྱེས་པ་རྔོ་རྗེ། ཧེབཛྲ། རྣལ" 

འབྱང་གྱི་དབང་ཕྱག་དགེས་ 
པ་དེ་ཇེ་ཉེལ་གཟིགས་པ། ཞྟེས་པ་ལྟ་བུའོ། 

དགོ་གི་ དགས་ཀྱི་ཊེབ་པ་ལྟ་བྲ། 
དགོ་དགོ། རྫྔ་སྨན་ཕ་བ་དགོ་དགོ། བག” 

བྲེད་གོག་ཟེང་བ། ཤ་མོའི་ 

རིགས་ཕུཀ་འདྲེའི་བྲང།ཁུག་གམ་སྱད་པའང་ཟེར།] 

རྣམ་འབྱེད་འབྲེལ་པ་ཡམ། འབྲུག་གི་ཕྤས་སྤང། 

བ་ཐུམ་བྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བྲ་ལྔམ་མོ་ཝྱེཕ་གསུངས་པས། 
ཤྭ་མའི་རགས་ཡིན་ཀྱང་ཟ་ཇ་མི་ཇང་བ་ཞིག་སྟེ་ ྣ 

སྐམ་པཾ་དེ་བཀས་ན་ནང་ནས་དུད་པ་འདྲ་མོ་འཐུལ། 

ནས་འོང་བ་ཡ་པོཌ་པ་དྲེའཾ 
དགོ་བ་ རངེ་དགས་ཤིག་གི་མིང་། 

དག་བའི་རྭ་ཡིས་འབུ་བ་ 
གཅད། །ཅཙཔ་ཤེལ་གོང་དྭ་གསུངས་པ།། 

དགོ་རུ་ དགོ་བའི་དྭ་ཅེ། ྦ 

དགོག་ ནིཊེཏ། ཐུས་གོག་པ་དང་ཅ་ 
བ་ཕགས་བཀོག་པའི་བྱེད་ 

ཆེག་ད་ལྟ་བ། 

དགོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ ལྐོག་ཏྲ་ཕྱིན་པ། འཁགས་ 
པ། གས་པའི་མར་ཐུག་ཏུ་ 

སང་བའི་དོན། 
ཟི ༽ ཅོ ༤༨༨ སར བི 

དགོག་ཏུ་མད་ ཨནིཏེཏཾ། །དགོག་མི་ཅུབ་པྲ། 
དགོག་པ་། དགག་པའི་ཕྩོམས་འཇུག | ཤུ 

ཅེས་དང་། དགག་པ་ལ༔ 



དགོང 

སྩེམས་པྲར་འཇུག་བ་ཞེས་པཞི། ཏིང་ཇེ་འཇི 
གྱི ་ཞན་ཏན། 

དགོང་ 

དགོང་ཁ་ 
དགོང་རྒྱ་ 
དགོང་བུན་ 

དགོང་བཏབ་ 

དགོང་མཐའ་ 

དགོང་དོ་ 
དགོང་འདེབས་ 

ྦ དགོང་བ་ 

དགོང་མལ་ 
དགོང་མ་ 

དགོང་ཞག་ 
དགོང་རྐང་ 
དགོངས་ 

དགོངས་ཁ་ 

༥ © ; 
ཞྭ 

དགོང་མོའམ། དགོང་མཐའ་ 

སྟི། ཉི་མ་ཏུམ་པའི་དྭས། 

ཉི་མ་གས་ཁའི་དུས་ལའོ།། 

མཏ། བསམ་ཚལ། 

དགོང་མོའམ། དགོང་མོའི་ 

ཆོས་ཐུན། 
དགོང་ཞུག་བྱས་པའི་དན། 

ཉི་མ་ཕྱི་དྲ་ཞམ་ཉི་རྭས། 
དགོང་མོ། 
ཞུག་པ་རྟེ། ལམ་དྭ་འགྲཾ་བའི 

འགྲལ་བའི་མི་ཕགས་ཕོད་ 

བ་ལྟ་བྲ། 

རྨད་པ། 

གོང་དང་དན་འདྲ། 

སླ བྲ་མི། སླབྷཱཏ། དགོང 

མ། ཉིན་མོའེ་མཐའ། ཉི 

མ་རྫཾགས་པ། ྒ 

ཞག་པཾའི་དེན་ཡན་། 
ཤང་ཤང་དྲིལ་བྲ། 

_ །མབྲིཔཡ། བསམས་བའི་ 
- ༢ 
ཐུག་པ། 

ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་ནས་པ་མ་རབ 
8༩ ཟོ 

དགོངས་པྲེལ་བ 

དགོངས་ཁལ་ཞུ་བ་ ཁམ འཚམས་མམ་བར་ 

མཚམས་འཆོལ་ནས་དགོངས་་ 

པའམ་གནང་བ་ཞུ་བ་ལྟ བུ། 

དགོངས་འགལ་མེད་པ་ ཐུགས་བླ་མེད་པ། 
དགོངས་འགྲེལ་ དགོངས་དོན གརལ་བར་ 

_ བཀྲལ་བ། ཆེག་དན་བཀྲལ་་ 

བའི་ཚ མདོ་སྡེ་དགངས་འབྲེལ་ལྟ་བུ་འའྔོ་
། 

དགོངས་བཅད་ ཁྲིམས་པ་ནས་ཞེགས་ཉེ་ས་ 
བདེན་བརྫུན ཡ་བྲག་བཅད་བ། 

དགོངས་བཅིངས་བྲགོལ་ སུགྣ། དམོན་པོ་ 

བགས་ཐུགས་ལོག་པང་བ་ལ་ 

ཁུ་བཤགས་བྱང་བ། 
རྨ 

དགོངས་འཆར་ བས་པའི་འཆར་རྒོ་སྟེ་ཉེ་ཆེག། 
༦ 

དགོངས་ཐལ་ཆ་མེད་པ། དགོངས་པ་ཕྙོད་པ' 

མད་པ། 

༩ ༢ 

དགོངས་དག་ བུགས་ དགོངས་དག་ཞུ བ། 

དགོངས་དོན་ བསམ་བའི་རྩིང་བན། 
དགོངས་པ་ ཨབྲིཔ་ཨ། པམཧྭ། ཐུགས་ལ་ 

དགངས་པ། དན་གཞཉུན་ལ་ 
དགངས་པ། མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དགོངས་པ། གང་ 

ཟག་གཞཉུན་ལ་དགངས་པ། དུས་གཉན་ཡ་དགོངས 
པ་ལྟ་ངུ། 

དགོངས་པ་ཁྲེལ་པ། ཁང་བྲ་ཟ་བའི་ཉེ་ཆིག། 
འཆང་གཞི་དང་མིང་བྲོ་པཌ་ 

བཀནའ་ལས་འདའ་བས་དགངས་པ་ཁྲེལ་པ་ལ་བྲ། ༥ ཿ 



དགོངས་པ་ཁྲེལ་ཚབ 

དགོངས་པ་དྲལ་ཚབ། ཁམ་པའི་གནང་བ་ཞུ་ 
བ་པཾའི་ཚབ། 

དགོངས་པ་ཅན་ བསམ་བླ་ ་ཅན། རྣམ དཔྱོད 

ཆེ་ པ། 

དགོངས་པ་རྟེར་པ་ དགོངཔ་པ་བནང་བ། 

༧༡༧ 

དགོངས་པ་མནལ་བ།་ རླ་གཤེགས་པའི་ཞྱེ་ཆེག། 
དགོངས་པ་ཆམས་པ་ དགངས་པ་འགལ་བ་ 

སཌ་ཏེ་མི་འདོད་པའི་ཉེ་ཆིག། 
དགོངས་པ་རྗེགས་པ་ ངེ་འདད་གང་བ་དང། 

འཆི་བཞི་ཞི་མ་ལའངོ་། 

དགོངས་པ་བཞི་ མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དགོངས་པ། 
ྦ དུས་གཤན་ལ་ ¥ དོན་ 

གཉན་ལ། % གང་ཟག་གཉན་ལ།དགངས་པ་ 
དང་བྱཅའུ། | 
དགོངས་པ་ལན་པ་ ཨཱཀཱརཿ དགངས་དན། 

གང་ཡིན་ལ་བཏཌ་ཤིང་དྲཔད 
ནང་བྱེད་པ། 

དགོངས་པ་ཕྱགས་རེ་ ཕགས་རིས་ཅན་ཤྱི་ 
བསམ་ཚུལ་ལའ།། 

དགོངས་འབྲེལ་ དགངས་པ་དང་མཐུན་པ། 

དགོངས་མལ་ དགོང་མལ་རྟེ། ངལ་གས འི 
_ གནས་ཕམ། བུཌ་ངལ་གཔོ་ཚ 

བདི་ཡུལ། 
དགོངས་མེ་ དགང་མོ། 

དགོད་བག 

དགོངས་འུ་ གནང་བ་ཁུ་བ་སྟེ། ཁེ་ངང་ 
དགངས་ཞུ་གནང་བ། 

དགངས་གཞི་ ཕགས་ཀྱི་པར་མ་བོའི་རྩིང་ 
པའམ་གཞི་མ། 

དགོངས་བཞད་ ཐུགས་འདེད་དམ། ཁམ་ལེན། 
དགྲོངས་ཟབ་ དསམ བླ འི་མཐངའ་བཏིང་མེ་ ྦ 

མངན་པ། ྦ 
དགོངས་སུ་གསལ་ གངན་དྲ་གཔོལ་བའམ་ 

བསམ་པར་མཛོད་ ཅེས་ཀྐུཡ་ བ། 
དགོད་ ཧཧུ,ཿ ཧསཿ ཧཔཏི། པྡཔ། 

འཆང་ གཞེ ་དང་མེང་བྲོ་ ་པཌ་ 

བཀད་པ་དང་། ཛལ་དྭ་བཅག་པའི་བྱ་བ དང་། 
གད མོ་དགཾད་པ་ལྟ་བྲ་ཡདང་( | 
དགོད་པ་ ཇཐྔཀང། ཛཏྤོའཾ། ཧརན། མཛན་ 

བརྔང་ལས། བཞུད་མོགོད་མོ་ 
བཞད་གད་བཞཉད། །གད་མོག་ཐུ དགོད་པའི་ 
མེང་། ཐེཾས་གསུངས་པ་ྟར་ཏེ། གར་གྱི་ཉནང་ 
བརྱད་ཀྱི་ཨ་གྱལ་ཏེ། གད་བཞད་པའི ཉམས་ཅན 
དང་། དགད་མ་དགད།་ཀྱེན་འདུག་ཅེས་པ་ ཏྭ་ཐཱ་ 

དང་། བདེ་བ་ལ ་དགོད་པ་ལྟ་བྲ་ཡ'འཇུག་པ་ 
དང་། རྒྱན་དགད་པ་ཡའང་། | 
དགོད་པ་ མོ ཛྔཊཏྭ། ཐུད་མེད་ལ་འཇུག། 

དགོད་བག་ སེམས་བག་ཡང་པཔ་ཆེད་ 
གེད་བེད་པའི་མིང་རྟེ) ཧྒོད་ 
པས་ཅེད་མ་ཆེས་པ་ལ་བུ། 



གོད་བྲོསློང་བ 
དགོད་བྲོ་སྨོང་བ་ ཙེ་ཡོ་དང་ཟླེས་གར་ལྟ་བུའི་ 

_ རྐབསསུ་གཉན་ལ་གད་མོ་ 

ྦ བློང་བ། 

དགོད་ཡས་ བྲབན། རྙབར། གྲངས་ 

གནས། 
དགོད་ཤར་ གད་མ་ཆེས་ཤོར་བ། 
དགོན་ ཛཾ གལ་ ཆུ་མེད་པའི་ཐང་ 

ཉམ་ང་བ།དང་། འབྲོག་ 

དགོན་པ། 
དགོན་ཁག་བྱིངས་ མ་དགོན་མ་ཡིན་པའི་ 
ྦ དགོན་ཁག་གཞན་རྣམས་ཟེང་ 

བ་ལྟ་བུང་འཇུག། 

དགོན་ཁང་ འབྲག་དགོན་པའི་ག་ཁང་ལུུ། ལར རེའོ ཆེ 
མོག་ཀྱང་ཟེར་ཏེ། རྡུགས་ 

དང་། ཆུ་མེད་པའི་ཕ་ཕྱོགས་མྱ་ཁམ་བྱང་ཐང་ 

དང་། བྱེ་ཐང་ཚ་གདུང་ཅན་དང་། བ་ཚྭ་ཅན་ 
ལའང་། འབྲོག་དགོན་པ་སྐམ་པའི་དབེན་གནས 
ལྟབུ། 
དགོན་དུར་ ཆྲ་མེད་པའི་བླད་ཀྱི་མིང་། 
དགོན་གནས། པཏྲཱིཤ༔ དགོན་ཁང་། 

ྦ དགོན་པ། བྲ་ཁང་སོཌ་ལྟ་བྲ། 
དགོན་པ་ ཏལ། ཨརཊ། ཨབཊ། 

ནཾསྟལ། གནྡྲུར། ཨརཌ། 
ཀཱརྡཱར། ཛཊི། ཨཱརཏྟ། ཆེས་ཀྱི་འདུན་མ། 

དགོས 

ཆེཇ།ཀྱི ཚོང་བརྡལ། ཀློག་གྲའི་གནས། མཁས་ 

པའི་འབྱང་གཞས། ཆེས་ཀྱི་ཕུར།བུ། འདུལ་ 
ཛྷ ༤༨ ༨ 

ཤི་གནར་རྣམས་ཟེར་ཏེ། གྲེང ཡམ་ཧྱང་གྲགས་ 

ན་ས 

༨༩༧ ཀེ་པ་ཐག་རིང་བའི་ཕའམ། གོང་ཡས་ཕྱིར་གཞུ་ 
འདམ་ཝ་བརར་བསྐལ་བའི་དབེན་གནསབ་ཀྱི་མིང་། 

དགོན་པ་ཆེན།པོ་ བ་པ་ཆི་མོ་མེང་འབྲས་དགའ 
ྦ གསུམ་དང་བཀྲས་ལྦན་ལྟ་བུ་ 

དང་། ནགས་ཚལ་ཕུག་པོའི་དབེན་ས་ཆེན་པོ་ 
ལདའང་ངོ་། 

དགོན་པ་ཆེན་མ་ མདངཌེ་ གང་དང་འདྲ། 
དགོན་པ་བ་ ཨཱརཊཀ །དབེན་པའི་གནས་ 

ལ་སྡེད་བའེ་རློམ་ཆེན་ལྟ་བྲ། 
དགོན་པ་ཚལ་ནག་ ནགཔ་ཚལ། ་ 
དགན་བླ གགོན་ཅ་ 
དགོན་གཞིས་ དགད་པའི་འཆོ་མྲབུན་བྦྱྱང་ 

བཞི་གྱཞིས་ཀ་ལ་བ། 
དགོན་མ་ལག་ དཔེར་ན། སེ་ངའི་མ་དགོན 

དང་དེའི་དགོན་ལག་ལྟ་བྲ་ 
ཡ་འཇུག། 

དགོལ་ དགྲེལ། སྣ་རེ་བསྔས་ཀྱང་སྟ། 
རེ་དགལ། ཁྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

འཐྲར་བའམ་རླགས་བའི་དེ་ན། 
དགོས་ ཀརཿ མཁ་བ། ངེས་པར། 

མ་བྱང་ཀ་མེད། ང་ལ་དགོས 

ཐ་བ ༤» 



7, ་དགྲོས་རས་ 

དགོས་ངེས 

དགོས་ཐག་ཆད་དམ་ངེས་ 
པར་དུྭ་དགས་པ་ལ་ཟེར། 

དགོས་ཆ། དགོས་པའི་དངས་པའམ་ 
ཡོ་ཆས།ཿ 

དགོས་འདོད་ གང་དགོས་ངེས་པ་དེ་ཡིད་ 
ལ་འདོད་པ་དྲང་། དགོས་ 

་འདོད་མ་ལུས་འབྱང་བའི་ཨད་བཅྩེན་ནོང་བྲ་ཉེཕ 
-བ་ལྟ་བྲུ། 

དགོས 'ར།' པམཨོགི། མཁོ་བྱེད། 
དགོས་ངེས། མཁོ་བ། དགོས་ 

པ་ཅིའི་ཕིར་དང་། གང་དགོས། འབྱོར་དགོས། 
ཅི'དགོས། འོང་དགོས། ཡོང་དགོས། ཟ་དགོཔ། 
ཡེན་དགོས་ཉེས་པ་ལྟ་བུ། 

དགས་པ་མེད་ མི་དགོས་པ། 

དགོས་པའི་ཆོས་དྲག་ གཟའ་ཡུམ་སྐང་ཡུམ། 

གནང་མ་སྟེང་བརྱད། དག་ 

པ་ཕྲེང་གྱེ་མདོ་བྲིག །ཉེས་པ་ཀྲན་མེལ། ནམ་ 

མཁའི་རྩིང་པཾ། བཀྲ་ཤིས་བཙེགས་པ་སྟེ་དྲུག། 
དགོས་སོགས་ཆས་བཞི་ དགས་པ། ཉིང་ 

དགོས། བརྗེད་བྱ། འབྲེལ་ 
བ་བཅས་བཅྱི་ཡའོ། | 

དགོས་འདུན་ གང་དགོས་ངེས་པའི་དངོས་ 
པ་ལ་ཡིད་འདྲན་པ། 

དགོས་མད་ ནིདེཤཀཿ དན་མེད། 

དགྱེད་པ 

དགོས་མེད་ཆུ་གང་ དན་མེད་ཀྱི་རཱས་པཞམ་ 
རྩིང་ཏོགས། 

དྲག་ཡེག། དབྱེས་རྟ་བ་འགྲེང་བ་ཅན་ལས། 
_ གཉན་དྲྭ་འཇུག་པ་ཡོད་མེད། 

དགེ་དྭག། ཐཡུསབ་ཀྱི་རྟམ་གྱར་ཏེ། དབྱེ་ 
ཁྲ བ་ཧྭ་དྲགང་བ་ཆེ། ཐབ 
ཕྱེགས་སུ་དགྱེ་བ་དང་། མདུན་ཕོགས་ཕུ་དགུར་བ། 
ངགྱེ་དྭག་ཅན། ཀྱོག་པའི་མིང་།། 
དགྲེ་དགྲེ་ མགོ་རྱབ་ཕྱོགས་སུ་དགྱེ་བ་ 

སྟེ། ཀྱེར་བ། 

དགེ་བ་ ཀེང་བ་རྟེ། ཡང་མ་ཕྔོད་ཧྱབ་ 
ཕྱོགས་སུ་དགྱེ་བ་ནི་ཀྱེ་ཀེང་ 

བཱ་དྲང་། ཞྲབེ་དྱགེ་བཞི་བྲང་ཤ་སྟཧ་ཐང་དགང་ 
དཀགུརང་བ ས་ཕྱག་འཚལ་ཉེེས་པ་ལྟ་བྲ། 

དགེ་བོ་ བཧེཿ ཀྭ མི་སླང་སྒྱང་ཡ་ཟེར། 

དགེའ་ ཁང་པའམ་བགྱང་སླར་ཨེ་ཡེན་ 
སམ་གསུངསཔ། 

དགྱེད་དགྱེད་འབྲོ་ དབྱེད་དབྱེད་འབྲེ་བ་སྟེ། 
ལུས་ཡར་ཀེང་ནས་འགྲེ་བ་དང; 
ལྟག་པ་དབྱེ་ཉྙིང'ངམ་དབྱེད་ 

ྣ ཅིང་འགྲེ་བད།། 
དགེན་པ གླ་རྒན་ནམ། ཕ་གན་ཟེར་བ་ 

ྦ ལྟ་བུཞི་དན་ཅན་ཏ་་བརྡ་རྙིང་།] 

དྭགེར་བ་ ཐླ་ཡེན་པ་ལྔ་ཐ་དགེར་བ་ཟེང་ 
བ་དང་། གས་པ་ལའང་ང་། 



དགལ་བ 
དགྱེལ་བ། རསྒྩེལ་བ་དང་། འགེལ་བ་ 

གདམས་ང་ཅན་ཏ གན་ཏུལ་ 

དྭ་འགྱེལཔ་ལྟ་བུ། 

དགྲེས་ མདཿ ཨུཉེམ། ནྲརནཿ ཧེ། 

ྲ; ཀཱནྷཾ། སེམས་དགའ་བའི་ཞེ་ས། 
དགེས་པ་ ར5.: བརྟ དགའ་བ། 

ཐུགས་མཉེ ཕ་པ། རྗེ་བཙུན་ 

བླ་མ་དབྱེས་པའེ་འཇཛུམ་དཀར་ཅན། །ཅཱེཔ་གསུངས། 

པ་ལྟ་བྲ། 

དགས པ་རྔོ་རྗེ་ ཧེ བད། ཨི་དམ་དགྱེས་པ རྲེ 

རྗེ་སྟེ། དགྱེས་རྡོར ཀྱེ་རྡེར་ 

ཇེཾ། དཔལ་ལྡན་ཁླག་འཐུང་ཧེ་ང་ཀ དི ར་ཀ དཔྱིད 

དང་། རལ་པའི་ད་ཇྗེ། དྡ རྗེ་དྲི་གྲུག་སེགས” 

མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མང་། 

དྭགིས་ཞྭལ་ དགའ་བའི་གདོང་པ། 
རླ་སརུ་འཇུག་པ་ དགའན་ང དྲ་ངྲག་ཐ། 

དྲ ཤྲུ། དཔྷཱ། དཱཾ་ཊ། ཀེཏབ 
ཨངི། དུཿ རྲེཔ། པཏམིཏ། 

སྔང་བྱེད། འཁོན་འཇིན། བཤེས་མི་བྱེད། མཛའ 
བྲལ། མཛའ་མེད། ཕ་རེལ་པོ། ཕྱི་རྒལ། ཡམ 

ཀྱི་ཧྒོལ་བ། དགྲ་ཟླ། འགྲན་ཟླ། འཁུ་བྱེད། འཆེ 
བྱེད། དགྲ་བོ། སྡང་བའི་དགྲ་སྟེ་མིང་གི་རྟམ” 

གྲངས་པོ། །དེ་ལ་རྫ་དགྲ། ད་དགྲ། ཕྱི་དགྲ་ 
བགབཔ་མང་ང་། 

དྲག་ཁང་ དྲགགི་ཁང་བཀམ་པ་ཁང་། 

རེ དྲག་ཆ་ཐོགས་བ 

དྲག་ཡ་མེ་ལ་བྱད་པའི་ཝག་ 
གན་པ་གཟ། 

དྲག བགེགས་ བྲིཧཱ་ཡཀ། ཕྱི་ནང་གི་དགྲ་ དང་བ་ 

ཟ ནྲ བཞི བ་གྲེགསུ། ཉན་ 

མངས་པའི་དྲབ་དང་བགེགས་ཏྱི་ཧྱྱལ་པཾ་ཞེས་པ'
 

ཏྟྷ་བྲ། ཞིང་བཅྲ་ཚང་བའི་བསྟན་དགྲ་གྲུང་
ཕྲན་ལྟ། 

དྲག་གང་ 

_ དྲག་འགོག་ལས་ཐབྲས་ དྲབ་འགོག་ཐབས་་ 

ཀེ ཉཱི་དྲག་ལམ་བྱས་ལའ།། 

དྲག་ཆྷན་ དྲགྲ་ངན་པ་དང་ཡཨང་པ་སྐྱ་ 

ལེགས་བཤད་ལཔ། དྲགྲ་ངན་་ 

དཔྲང་ཆོགས་བརྲ་གཉིས་པ། །ཁ་པང་བྲ་ཡེབ་་ 

བཅམ་ཉེས་དྲགས་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། ྦ 

དྲཀ་བཅོམ་པ་ ཨཧན། བབྲཀམ། 
ཕྱི་ནང་གི་དབྲ་ཀྲན་བཅམ་པ"་ 

སྟེ། ཉན་མངས་པའེ་'དགྲ་དཔྲང་བཅམ་པ་དང་།: 

ཛྫིགས་རེར'ཤྱི་རེམ་པ་བཞེ། 

' དྲག་བཅོམ་པ་གསོད་པ་ མཚམས་མེད་ ཝའི་ 

ཨ༠གྱལ། 

དྲག་བཅོམ་པའི་ཟླེ་ང་ དགྲ་བཅེམ་པའི་རྐྱའམ་ 
མ་བོན། 

དྭག་ཆ་ མདའ་གཞཏུའ་ཞེས། ལུང་ 
རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགྲེལ་པང་ 

གསུངས། དྲག་སྟ་ལུའུངུ་ཞངག་གྲོ། 
དྲག་ཆ་ཐགས་པ་ པ་མང་གྱི་མད་པར་མ་ 

འགའ་ཞིག་ལ། ཡག་ན་དགྲ་ 



དྲག་ཆས ངོ 

་ཧྟ་ཏྲགས་ཞེས་སྟ་རེ་ལྟ་བྲ་བྲོག་པར་འཇུག། 

དྭྲག་ཆས་ དམག་གི་ག་མཆོན། གོ་ལག་ཆ། 
་ད ག་འཇམ མཔ་ དྲག་བ ཉེམ པའི་བྱེ ད་ཆེག། 

དྲག་འཇེམས་པ་ ཨངི་ཧནཀ། ཨངིཾཧཱཏཾཀ །དྲག་ 
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་པ། དབྲ་ 

འཕམས་པར་བྱེད།པ། 
 དྲག་ཉམས་ ཤྲཱཉཾཤ། དྲྭག་ཕམ་པ། 

དྲཀ་ཉམས་པར་གུར་ཅག་ ཤྭཧཱཧན། དམེད་ 
ཆེག་སྟེ། དགྲ་ཕམ་ནས་མེད་ 

ྦ བྲ་བུང་ཐུ 
དྭག་མྟ' མཆོན་ཆ་སྟེ། བསྟ”ངེའམ། ཏ' 

རི། དྲག་དང་འཐབ་པའ་སྟ 
རེའི་ཞཱེ་མའི་ཆེག། 

གྭ་སྟ་ཅན་ ར་རེ་འྲད་བའི་མཆོན་ཆ། 
དྲག་རྟ་བ་ སྟ་ངེ་འཇིན་པ་པཾ། 

དྲག་ར་འཇིན། ཚོགས་བདག 
དྷཀྐ་ཐཞི་དྷམྭ་ཐུ་ དབང་བྱག་ཆེན་པ། 
དྲ་དྲ་བ་པ་ དྲེབ་བྱའུས་བུ་རབ། 
དཀག་འདུལ་བ་ བཏུལ་བའི་བྱེད་ཆེག། 
དྲག་རྡེལ་ ཅིས་ཀྱི་ནཞང་གསལ་དགྲ་རྡེལ། 

དྲག་བ་ ཤདྲུ། གནད་བྱེད་དགྲ་བོ། 
གང་ཞྱིག་འགྲ་བོ་དག་ལ་ཨང་། 

་གཡཾ་མེད་སེམས་ཀྱིས་ཕན་བྱེད་པ། །དེ་ལ་དགྲ་ 

བཾ་ཐམས་ཅད་ཀྱང། །ཐཱལ་མོ་མླྱར་བཉིད་དུ། 
ཤིད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

དྭགུལ་བཏད་ནས་ཞབ་བ 

དྭག་བོ་གདུང་བ་ ཤྭུརྨཔ། དྲག་བ་བཅམ་ 
པའམ་རྩིང་གདུང་བར་བྱེད་པ། 

དྲག་བོ་གནོན་པ། མནན་པའི་བེད་ཆེག། 
དྲག་བྱད་པ་ དྲྭག་ང་ཕྲང་བའམ་ལང་བ། 

དྲག་ཟིན་ དྲག་གཉེན། དྲག་ཟན་ཀྱང་ 
ཟེང། དྲག་བོའི་མི་ཚང་ངམ། 

ཁྱིམ་ཚང་ལའང་།། 

དྲག་ཟུན་ དྲག་ཟྲིན་ཉེ། དྲག་གཉེན། 
དྲག་དང་གཉེན་ཞེས་ཀྱང་སྟང་། 

མདེ་ལས། དེ་བཞཉིན་གཤེགས་པ་ནི་དགྲ་ཐུན་ལ། 

ཐུགས་སོམས་པར་བཅུག་གོ། ཞཱེས་གསུངས། ུ 
དྲག་ཟ་ ཕམ་ཤཧོལ་ཏེ་དྲག་ཡ། དགྭའི་གྲཌ། 

དྲབ་ཟར་བྱེད་ དགྲ་ཨང་བྱེད་པ། 
དྲག་ཟོན་ དླབ་གྲ་བག་ཟེ་ི་བ་ 

དྲག་ཡ་སྲ་བ་བྱེད་པ། 
དྲག་ཡེ་ཁྱིམ་ དྲག་ཨི་ཁང་པ། 

དྲག་ལ་ཁམ་བྱས་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ཤི་སྐད་ 
ཅེས་པ་ དབས་པར་དྲ་དགྲ་ལ་ཁྲམ་ 

བྱས་ནས་མེ་ཐམཔ་ཅད་བསད 

རྐད་ཅེས་འབྱང་བས། གམ་དྲ་ཉུག་བྱས་ཏེ་ཐམས་ 
ཅད་བསད་ཟེར་བ་ཡིན་རྩམ། ཞཱིཔ་གསུངཔོ།། 

_ དྭག་ལ་གལ་ནུ་ས་པ། དྲག་ལ་འཐབ་ནས་པ། 

དྲག་ལ་གཏད་ནས་འགྲོ་བ་ དྲག་ལ་མི་འཇིཌ་ 
པང་འགྲེ་བ་ལྟ་བྲ། 



དྲག་ལ་མིག་བྲསིངསཔ་ 

དྭག་ལ་མེག་བྲརངས་པ་ ཚང་ཧོལ་བའི་ དྲག་ 
ྦ བ་ལ་འཇམ་པས་ཐབས་བྱས་ 

པ་ཕགས་ཀྱི་དན་ཏེ། འབྲེལ་པ་ཉི་མའི་ཞོད་ཆེར 
ལས། ཕན་གན་ད་ཀྱི་སློན་ཡེན་ཤེས་པའི་མཁམ་ 
པས་ནི། རང་ལ་གནད་པ་བྱེད་པའི་དགྲ་ལའང་ 

འཕྲལ་དྲྭ་གན་ད་ཡན་མི་འཇའ་བའི་རྒེ་ཞས་མེག་ 

བསིངས་པར་བྱས་པས་ཐ་མང་དྲག་པ་དེའི་ཞྱེ་སྔང་ 

ཞཱི་ནས་ཚུར་གུས་པ་ཕགས་དབང་དྲ་སྔད་པར་བྱེད 
པ་ཡིན། ཞཱེས་བེགས་གསུངས་པོ།། 

དྭག་ལང་བ་ རང་རང་ཕན་ཚན་དྲག་གཤེད 
དྭ་ལངས་པ། 

དྭག་ལས་རྭལ་བ་ མངས་རྒྱབ་དང་དགྲ་བཅམ 

པ་དང་དཔའ བ་ཙ་བཐ། 
དྲག་ཤགས་ དྲག་ལན་འཇལ་བ། 
དྲག་གསེད་དཔའ་བོ་དཀར་པོ་ ག་ཐར། 
དྲག་སློང་བ། དྲག་མེད་པར་དྲག་བཟོ་བ་ལུ། 
ཌགླ་ལྷ་ འག་བའི་རྷ་ ལྔའི ནང་ཚན་ 

ཨ་གྱལ་ཉིག་སྟེ། སྐྱབ་པའི་་ 
ཧྩའམ་དགྲ་ཐས་ཕྲག་པ་གཡས་ནས་མུང་ཉེང་འཇིག་ 

རེན་པ་ལ་དྲག་ཉྷ་དང་། ཆོས་པ་ལ་ཆས་སྐྱོང་ 

དང་། ཉེས་འགྲེལ་ཕ་ལེགས་བཤད་གདྒའི་ཁླན་ 
བཟྲང་ལསགསུངས་པ།། ྦ 

དྲག་ཝ་དཔང་བརད་ དྲག་སྭ་བདེན་པའི་དཔང 
པར་བརྟད་པ་སྟེ། ཕྷ་བསངས་ 

དྲ་ཉྷ་དཔང་རྟོད་དེ། དཔེ་ཆ་ཉིག་གི་མཚན། 

ཟླེ བགང་བླུགས 

དྲག་ཝའི་སྨན་ཞེས་པའི་སྨན་ མོའི་མིང་ 
ལའང་འཇུགོ། 

དྲ་ད་པ་ བཅང ་མ་པར་དབན་པ། 
དག་ན བབ དྲ་། 
དཀྲམ་ བྲཀམ་པ་སྟེ། ཟོང་དྲགམ། 

བཀམ་པའི་བྱ་བ། 

དཀམ་པ་ འབྲེམ་པ། དགྲམ་པ། མེ་ 

ཏོག'དགྲམ་པ། ཞེས་པ་ལྟ" 
ྦ བུའི། བཀྲམ་པའི་བྱ་བ། 

དྲགར་མི་བླམང་ དྲག་ང་མ་ཝང་བའམ་ 

མ་ཡངས་པ་ཏྟེ། མ་ཧལ་ 

བའམ་མི་གན་ད་པ་ལྟ་བྲ་ཉིག་གི་དན། 
དྲགར་སེམས་འཇིན་པ། དྲག་ལ་གནད་ལན་ 

= 

འཇལ་བའི་སེམས་རྐྱེད་པ་ལཱ། 
དགྲི་མོ་ དབྱི་མང་། 

དྲབོང་པ། ཤི་བ། 
དྲའལ་ མཙན། བཀྲོལ་བའི་བྱ་བ། 

དགེལ་བ་ ཙནྣཿ འགྲེལ་བ། བཅིངས་ 

པ་ལས་དབལ་བ་ལྟ་བ།། 

ཐབྲགསཔ། ༢ བྲག 
ཅཤ། 

བགགས་ དའདས་ཆག། 
བགགས་པ་ འགེགས་པ། ཡར།བགགས་ 

པ་ལྟ"བུ། པྲ 

བགང་བླུགས་ རྱིན་ཕྲེག་གི་རྫས་བུག་བྱེད། 

ཐིར 

> 



བགད་ 
བགད་ ཧཔིཏཿ བཞུད་པ། 

བགད་པ། གད་མོ་བགད་པ། བཅུད་ 
བགད། དགོད། 

བགད་མོ། དཧཿརིཏཿ་ ཧ་ཧ་ཟེར་བཞི་གད 
མཾ་བྲ་བ། 

བགད་མོ་བྲེ་པོ། བཉད་མོ་བྲ་པཾ། 

བགད་མོ་ཤོར་བ་ བགད་མོ་བགད་པ། བཞད་ 
མོ་ཤར་བ། 

བགབ་བྱ། གོས། 
བགམ་བགུམ་ ག་བདེ་བའམ། གོ་བདེ་དག་ 

ཁ་པའི་མིང་། 

བགམ་པ་ འགྲན་པ་དང་། བགམ་པ་སྟེ། 

ཉམས་པད་ཕའམ། ཚོད་བལྟ 

བའམ། ཆོད་བརྟག་པ། 

བགམ་པ་མ་ཡིན་ བརྫན་པ་མ་ཨེན་ནམ། བཟླ་ 

བ་མ་ཡེན་ཟེར་བཞི་དན་ཅན་ 
ནམ་རྩམ་མ། 

བགེིགས་ དྷྱི་བནཿ པཱིཾཡཀ། གེགས། 
བང་གཅོད། གནད་བྱེད། དེ་ 
ཡ་གང་ཟག་ཨིན་མིན་གཉིས།། 

བཤེགས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ ཆོགས་བདག། 
བགེགས་ཀེ་བདག་མོ་ ཤདྐརི། ཨུ་མ། 

བགིགས་ཀྱི་བྱེད་པ་ ཆོགས་བདག། 
བགིགས་སླེད་ གུགུལ། བགེགས་ཕྱིར་ 

` བཏཾནཔཾ། 

ཁྱ བགས 

བགིགས་རྒུལ་ ཆོགས་བདག། 
བགེགས་པག་པ་ གནད་པའིེ་འདྲེམ་རླིབ་པ། 
བགེགས་བྱད་ ཆོགས་བདག། 

བགེགས་འཚུབ་ གནོད་པའི་བགེཌ་ཚུངས་ཏེ། 

བར་བགེགས་ཀྱི་འཇུབ་ཆེ་བ་ 
ཞཱེཔ་པ་ལྟ་བྲ། 

བགེགས་སུ་གྱར་པ་ བྲཏིབདྙཿ རང་ཕུས་འ། 

བགེགས་སེལ་བ། སྐྱེན་ཕེལ་བ། 

བགོ་ ག་ཅ་བགོ་བ་དང་སྐལ་པ་ 
ཕགས་བགང་རྟ་བྲ། 

བགོ་སླྕལ་ པཏཤཿ ཐཱུག། མབིཌྔ། 
མངའ་ཐང་ངམ་དངང་ངང་། 

བེ པའི་ཐབ་ཆ། པ་སར་པགོས་པའི་རང་སྐལ་ལམ། 

བྲེཔ སྐལ། བགོ་བཤའ་ཧྱཔ་པའེ་ཆ་སྟེ། མོ་ཕོའི་ 

བག རྐལ་རྟ་ཏུ། ྦ 
བགོ་སྐལ་ལ་སྤྱད་པ་ རང་ལ་གང ཐྲབ་ངའི་ 

སྐལ་བ་ལ་ཕྱོད་པ། 
ངགེ་བ་དང་། དཟའ་བ། 

བགོས] གོས་གྱོན་པ་དང་། 

དཅད་པ་དང་། ཕྱེ་བ་དང་། བརལ་བ་ལ་འཇུག། 
མ་པེར་བག་བ་དང་བགོད་པ་ཡའང་། །ཐམ་ཏག 
དུ་དགས་པ་ཏྟ་བྲ། ་ 

བགོ་བ་ངན་པ་ རྐལ་བ་དང་གས་པགས་ 
ངན་པ། 
དག་བྱའི་ཞཾར་ལྟ་བྲ། 

བཀོ་བ་ 

བགོ་བྱ 



བགོ་རེ ༤ ?/¿ བགངས 

བགོ་རེ་ ཱ བ་གམ། བྲོག་སྤན་བད་དང་། བཀོམས་པ་ འདང་པ། རྒང་ལ་བགམ། 

འགོ་བ། འཐེམ་པ་ལ་བགོམ་ །ཁང་པ་གྲྭ'བཞེའི'དབྱིབས་ 

ལའང་ཟེར། 
ཟོ པ'་བཕགཔས། 

བགོ་བཤའ་ ཨཤཿ བགོ་སྐལ། བག་བཤའ། བཤཀོམས་ཤང་ ཀང་པསྲ་བ་གདན་པགས་ལ་ 

འདོར་བཞི་མིང་། བགོ་བཤའ་བྱེད་པ། བགོ་བཤའ་རྱྱབ་པ། 
བགོ་བཤའ་སྐྱེན་པ་ བཀོད་པ་གནང་བའམ། བགོར་ བཤུ དུས་འགར་བའི་ 

བག་བཤའ་རྒབ་པ། འདས་ཆག་ཏང བཐ། 

བགོང་པ། བག། བཤོས། ཐྲབ་སྐལ་ བགོར་ནས་ ྲ- 

དང་ནར་བག་བ་ལྟ་བྲ། པའེ་དྲནྭ། < 

བཀོད་པ།་པོ། བཀད་བྱེད། སྐལ་བ་བགོ་ བཤྲོན་བག དའགར་བ། ཡས་དུ་འགོར་བ 

མཐན་དང་ག་ཆ་བགོ་བ་པོ། བྱ 

ལྟ་བུ། ཟས བ་པས་བ 
བགས་པ་ལྟ་བུ། བགོ་བཤའ་ 

བགོད་ཡས་ གངས། རེ 

བཞོད་ར་། ནང་ཟན་གཏན་ཕྡོད་རྣམས་ཡ 
སྣོམས་བརྡད་ཡེང་ཡང་བགད་ 

ང་པྱེ དེ བ་པ། ནང་འཁོར་གང་ཡོད་ལ་ཐབ་ 

བཀོས་པ། གོས་དང་གོཆ་གན་པ་དང་། 
ཙཱ གྱོན་པ་དང་། མནབ་པ་ 

རི ཕེགས་ཀྱེ་དན། 
སྐལ་མཉམ་བགོད་ཅེད་པ་ཉ་ཐ། བྲག་ཡིག་ བབི་བིད་བཅིས་ཉ་ཐ་བག་ 
ཀཀ ཐུ མེལ འ གྲུ་ཅན་ལས་གཉུན་དྲ་འཇུག་ 

པཔ ང༥ པ་ཡད་དམ་མེད། ངག་རོན་དྲ་དུས་བགྱངས་ཁྱིབ་ 

ཅའ ཤུ བྱང་ཡང་དྭས་འགྱངས་ཞྱེས་པ་ལེཌ་ཕམ་རྩམ་པས་ 
བགོམ་པ་ བཀམ་པ་ཏེ། འྲྲ་བ། གམ་ དཔྱང པར་འཚལ། ཁྱེས་གསུངས་བོ།། 

པས་འགྲྭ་བའམ། བགྲད་པའི་ བགངས་ དུམ་ལས་ཡུན་རིང་པོང་བ་ 

ཐེིཔ་ན་དབ་ས། དང་། བྱེད་པ་པེ་གཞན་དང་ 

བགོམ་བྱ' མ་འོངས་པ། འབྲེལ་བའི་འདས་ཆེག 



བགངས་པ ༤༧༠ 

བག་ངས་པ་ དུས་ཡུན་བགྱངས་པ། 

བགི་ ཤཱི ཀར མི། བཀྱི་བྱ་མ་འཇས་པ། 

བཧི་བ་ ལཔ་ཀ་སྟེ་བཀྱི་བ་གང་མཆིཔ" 

ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 
བགེད་ _ ཀྭརཌ། བཀྱེད་བྱེད ད་ལྟ་བ། 
བགེད་དྲུ་སལ། བེད་དྲ་བཅུག་ངའི་ད་ལྟ་བ། 

བགད་པ་ བྱེད་པ། ཉེ་གནས་དགྱིད་པ། 
ལས་བཤིད་པ། 

བགིས་ ཤོ བཆ གྲོདྲ། ཀྭང། 
བྱས་ཟིན། འདམ་ཆོག། 

_ བགིས་པ། འདུས་ཆེག། 

བགིས་པ་ཅན། སྟ་དྲིན་ཅན། 
བགེར་བ། འགྱར་བ། མྱིང་རྫགས་པས། 

_ ཆོ་ག་བཏང་དུས་སྐད་སྙན་པཾས 
འདེན་པ་དང་། གསང་རྫགས་སླ་ཇི་བཉིན་པར། 
བགྱེང་ཞས་ཞེས་པ་དང་། ཆེས་ལོག་ལ་འགད ཅིག་ 

བྱང་ཞེས་པ་ནར་བའི་དེན་ཡའང་ཞེས་མེ།། 
བགང་ བགྲང་བྱ 'བརི་རྒྱ་ལའ་། 

བགང་རྟགས། གཡའ་གསེལ་དགངས་དན་ 
ཡངས་ཐམཆམ་ཆ་བདྲག་། 

བགང་ད་མེད་པ། ཨསྦའེཡ། བཅི་ཇ་མེད་པའ་ 

བགྲང་དྲ་མེད་པ་ཞྭེཕ་པ་ལྟ་བྲུ། 

བགང་འཕྲེ་པ་ བགང་འཕྱོས་བྲགང་འཕྱེས་ལ་ 

གླེས་པ་ཞེས་པའང་གོང་ལྟར་ 
གྲངས་གནས་ང་བདུན་པར་བཞེས་པོ། 

བཀད 

བགང་ཕྲེང་ 'མཁཱསཱལ ། ཨ་ཝ པོ ངཛཔསཱལ། 

° སྔཌ་ཕཌ་གྲངས་འདྲེན་བྱེད་ 
པའི་ཕྲེང་བ། 

བགང་འཕྲེང་འཇྲིན། མེ་ཙ། 
བགང་བ། ཀ༩ཧཱ། གཏིཏ། བགྲང་བྱ་ 

བགྲང་བ་དང་། ཕྲེང་བ་ 

བཀང་བར་བྱ་བ། 

བགང་8ྱ' གྲངས་ཅན་བྱི་རྣམ་གྲངས་ཕེཌ 

གྲངས་བར་བྱ་བ། གྲངས་གཞྱི་ 

° དཔོ ལོ་དྲང་དུས། 
བགང་གཞེ་ ལའི་མིང། ྭི 

བགང་ཡལ་ ཧབཔབ༔ ཨམབར། གངས་ 

` གནས་ཤིག། 
བགང་ཡལ་ །ཨམེཨ། ཨམེཊ། གཡའ་ 

མེལ་ལས་བྲང་ཡོང་གཉིམ་ 

ངང་མི་འཇལ་གཉིས་ཞེམ་པ་ཚད་ཁངས་སུ་མེད་ 

པརཟེར། 

བགངས་ གཏེཏ། དཔྲགང་བའི་འཇས་ 

ྒ བྲྲངས་ཟིན་པའི་འདས་པ། 

བགངས་པ་ བྲརམ། མཱཏཾ། གཏིཏ༔ 
བགྲངས་ཟན་པ། 

བགངས་པ་ལ་འདུས་ གཏཏཉཆརཏྲཾཏྫརཾ། 
བགང་མི་ཤྭམ་པ། 

བགད་ རེག་དང་ཁ་གདངས་པ་་བ། 
བསླད་ཀྱང་ཐད། ྦ 



བགྲད་བ 

བིཐདཿ གདངས་པ་རྟེ། བྷ་ 

ག་བགྲད་པ་དང་ཀང་པ་ 

བགད་པ་ 

བྲགད་པ། ཁ་བྲགད་པ། བཁབད་པར་བྱས་པ། 
མིག བཀད་པ་ཟེར་བ་ལ་བ། འབྲད་པ་ཞེབ་ 

ཀང་སྣང།། 

 བཀམ་པ་ བྱསྟ། ཕེམས་ཁྲལ་བྱེད་པ་ 

ལྟ 'བྲ། 

བགྲེལ་ མི་ཏ་ཕཾགས་གཡང་ཡ་རྦབ་ཏུ་ 
བགྲིལ་བ"ལྟ་བྲ། 

བྲགྲེལ་བ། གཡང་ལ་བགྲིལ་ཟིན་པ།། 
བགྲུང་བ། བརསྱངས། ཆུའི་རྩོགས་མ་ཕཌ་ 

ྦ དྭངས་སུ་བཅུག་པ་ལྟ་བྲ། 

དྭངས་རྙིགས་ཕྱེ་བ། 
བཀྲངས་ རྩི ཆུ་ཡི་རྣག་མ'་དྭངས་པར་ 

་ ོ 

བགྲུངས་པ་ དྭངས་པར་བྱས་པ། རྙག་ 

མ་ཅན་དྭངས་པར་བས་པའི་ 

ྦ ཞདས་པ། སྤངས་པ་ལཞང་་། 
བགྲུད་པ་ བགྲ། བགྲས། གྲཾ་ཞས་འབྲས 

པགས་ཀྱེ་ཤུན་པ་བསལ་པ་སྟེ། 

བྲགས་པའི་འབྲས་བྱེས་ལྟ་བུ། 

བགྲུས་ མདཊི། གས་ཆག་མེད་པ་ 
དང་| གད་གཙང་བྱས་པའི་ 
དན་བྲགས་ཡོས་ལྷ་བུ། 

བགྲུས་པ་ སྨིན་པ་དང་། བསངས་པ་ 

བགྲེས་པ 

ཡང་། སྨིན་པའེ་ཆེས་ཅན་ཁྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 
བྱགས་པནི་འབྲས་ འབྲས་ཀྱི་ཕྱི་ཤུན་ཕུད་ 

པའམ་སླུ་བཅད་པ། 

ལའངོ་།། 

བགྱུས་མ་ ཁུས་མ་དང་། སངས་ཐ་དང་། 

ཆོས་པ་བགས་ལ་སབས་ཐབ་ 

ཀྱེས་འཇུག། ྦ 

བཀྲེ་བ' བྲདྨ། ན་པཾ་གས་པ། བཀྲེས་ 
པ། ཧད་པོ། ཧན་པ། སླུ་ 
བགྲེས་པ་རེད་ཅེས་པ་ལྟ་ཐ། 

བགྲང། ཕྲེང་བར་གྲངས། སླེང་བ། 
ཨི་དམ་སོགས་ཀྱེ་མཚན་རྫཌ་ 

བགྲེང་བ་ལྟ་བྲ། ྦ 

བཀྲིན་པ་ བཀྲེན་པ། དྲབལ་པ་དང་ 
བེང་སྣ་ཆེ་བ་དང་ཕོངས་པ། 

བགྲེས་ ན་ཆེད་གས་པ། 
བལེས་སྐྱོན་ཆེ་བ་ ཤིན་ཏུ་གས་པར་གྱར་པ་ 

དང།་། ཧ་ཅང་ཉམས་པར་ 

བྱས་པའི་རྐྱོན་ཆེ་བ་ལྟ་བྲ། 

བླཐབ་ཏ ཕུགས བའུམ་ཧ 
ཚོད་གས་པ་ཞེས་པའི་ཱེ་ཆེག 

སྟེ། དག་འདུན་བགྲེས་པ་དང་དགེ་གན་བགྲེས་བ 
ཕགས་བསླབ་པ་རན་པ་དང་། ཡང་ངིན་པོ་ཆེ་ 

དགུང་ལ་མཐྦ་སྟེ་སླ་ཧ་ཅང་བགྲེས་མཛད་འདྲག་ 
པས་ཐག་རིང་འཕེབ་ཁག་པ་ ངེད་ཅེས ་པ་ལྟ་བུ' 

ན་ཆོད་བགེས་པར་འཇུག། 

„ ལོ 

ཇཾ 
མ ་ 



ཆལ་ལལའ་ཁ་༧ཆའའ་འའའམའའའའཆ་འའའའའའའམ༡༤༡འའའའངའ་ཆའ་འཐཆ༅༧ ༢༧་༡.༥༧་༧ཆ་ཆ༡འའའའའའཆའའའཁའའའ་ན་༧འལམ༥འའའའའམའམ༥ལ་་འ་༤འའཆ༤༧༧༧འའཆའའའཐའཚཐའའལའལ་་ཆའའ༣འའའ༅འ༡༥༣༅ར་ཆབཿ 

བྲོ་ཀླང་བ། 

བཀྲེས་པ 

རླ ༣༩ ༢༧ ༽ 

ཁྲགས་པོ་ གན་པའ་ཞེ་བ། 

བྲགས་མོ་ གན་མོའི་ཞེ་ས། 
. བཀྲེས་རུ་བཤྲེས་རུ་ཕབས་པ། ཧན་ང་གན་ར། 

འགྲཾ་བ། 
རོ -༧ 7 ༤ ˆ 

བྲགས་བར་དད་པ་ ན་ཆད་མ་གས་ཀྱང་གས 
ཚུལ་རྟོན་པར་ཟེར། 

བགྲེས་ཤོས་ གན་ཤོས། 
-བཤྲོ་ པཱཏ། གླུ་ཞཾག་དང་། ཕན” 

ཚུན་གཏམ་ཕེགས་གླེང་བའེ་ 
དན་ཏེ་བཀའ་བྲག་པ་ལ་བ། 

བཤྲོ་གླེང་ བྒདྲཿ ཆས་ཆེག་གོས་གླེང་ 

བའམ། ཆས་ཏི་འབེལ་གཏམ་ 

སཌ་དང་། འཤྲན་ཆེག་གྲས་གླེང་བྱེད་པ་ལའང་།། 
ཕན་ཚུན་འབེལ་གཏམ་སླ་ 

བའཔ་གྲས་བྱེད་པ གབྲ་པ་ 

མཁས་པ་ཉིག་ཉྭ་ཇེ་ལ་ཐས་གླེང་ཐེད་དྲ་བྱང་ྟེ། 
'ཞྟེབ་པ་ལྟ་བྲ། 

བགྲློ་གླེང་མཛྫད་པ། ཕན་ཚན་གྲོས་དང་གཏམ་ 
ཕོགས་མྨ་བ། 

བགྲོ་བ" བདྲེ ཏི། མགཾཏ། གླུ་དབྱངས" 
ལེན་པ་དང་། གྲོས་བྱེད་པའི་ 

མེང་སྟེ། བཛྲཾས་པ་བླེང་བ། སྐད་ཆ་བྱེད་པ་ 

དང་། ཕན་ཚན་བྲོས་གླེང་བ། གཞུང་དན་གཏན། 

ཡ་འབེབས་པའི་གཏམ་གླེང་བ་ལྟ་བྲ། 

@ /.? 

བཀྲོད་པར་བྲས་པ་ 

བཀློད་བྱ 

བྲལོ་བའི་ཁང་པ། པཀགཱཾ་ཏྲཔསཱད། གླ་དབྱངསཿ 

ཀྱི་ཁང་པ། 
བྲཐཀོ་བའི་རྣམ་གངས་ པག་ཏིཔྨདཡ། གླ་ 

དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལའ། 

བཀློང་བ་ བགྲང་བ། གྲངས་བགྲང་བཞི་ 

ྦ བྱེད་ཆེག| 
བཀློད་ ཤཱལ། བྲཛནྷི། འགྲ་བའི་'ངེན་ཏེ། 

ཉི་མ་ཧྭེ་བགྲེད་བྱང་བགྲད་ 
ཅས་པ་ལྟ་བྲ། 

བྲཀོད་དཀའ་བ། དྭགཿ དགརཐཿ འགྲ་ 
དཀའ་བ། 

བཀློད་དཀའི་ལམ། འགྲེ་བང་དཀའ་བའི་ཡམ་ 
སྟེ་ལམ་རིང་མེང་། 

བཀློད་པ་ ཨཡན། པདའཱ། གཏིམན། 
བསྟ། གྲངས་གཉིས་ཀྱི་མེང། 

དང་། འགྲེ་བཞའམ་རྐང་པས་འགྲལ་བ་དང་། ཉི་ 

མ་ཧྭཾ་བགྲེད་བྱང་བགྲེད། ཡམ་དྲ་བགྲཾད་པ་ཉེབ་ 
པ་ལྟ་བྲ། 
བཀློད་པ་གཅིག་པ། ཨེཀཡན། ལམ་བྱི་མེང་། 

ཞམ བགྲས་ཡ་ཞྲལ་ཁང་ 

བྱས་ཟིན་པའི་འདས་ཆེག། 
བཀློད་པར་བྱེད་ རཏྟང་པ་དང་། རྒྱེས་པ" 

ལའང་ང་།། 

ཡམ་བྱི་དང་། ཐྲད་མེད་ 
དང་། བཁྲད་ལམ་ཕེགཔ། 

བཀྲོད་བྱ" 



བགློད་ཧྱེད 

བྲགོད་བྱིད་ ཡམ་དུ་བལྲོད་པ་པཾ་དང་། 
མེ པ་པ་ལའ་ ; 

བཀློད་ཡས་ བིཧཾར། འགྲལ་བ། 

 བགྐོད་རིལ་ ཕས་དིན་ཤི་ག་རིམ། 
བཀོད་ལམ་ བཀྲོད་བྱ་ལམ་དང་། ཐད་ 

མེད་ཀྱི་མཚན་ལའང་འཇུག། 

ཁས་ གཞེའ་རྡེགས་དང་། ཉས 
འགྲེ་ཚུལ་ལའང་།| 

བྲགོས་པ། གཏམ་བགླེངས་པ། 
བཀོས་པར་བྱ་ ལམ་དང་བུད་མེད་ལ་འཇུག། 

པའི་བྱ་ཆེག་ལའ་ ད ྦ 

མགར་ པཔ བཟོ་བོ་སྟེ་ལྕགཔ 

མགར་དྲངལ་མགར་གསེར་ 

མགར་ཕགས། 

མགར་།ཁང་ མགར་བས་བཟ་བྱེད་པའི་ 

ཁཡང་པ། 

མགར་ཁྲི་སྨ་ཇི་ཐུན་ བོད་རྫ་རབས་ཀྱི བླ་ན” 
པོ་ཉེག། 

མགར་ནག་ ལྕགས་རུང་བའི་མགར་བ། 

མགར་དཔད་ མགང་བའི་ཡག་ཆ། 
མགར་སྤྱོད་ མགང་བའི་ལག་བཟར་ཕྱོད་པ། 

མགར་པ། ཀརྨཀཱར། གསེརང་དྲང་ལ།་ཟང་ས 

ལྕགས་ཀྱི་བཟ་པ་དང་། 

ཡང་། མཆོན་ཆ་མཁན། རྡེག་ཆ་མཁན། འཕུལ་ 
བཟ་མཁན་ཕགས་རྟམ་གྲངས་མང་ངོ་།། 

ྲ 

རྨགཝ་ཟུད 

མགར་བའི་སྐམ་པ་ འཇིན་བྱེད། 

མགར་བའི་མེ་རྡོ་ ལྕགས་བཟེ་མཁན་གྱི་འོག་་ 

དེའི་མེང་དང་ཏི་ཙ ལའང 
༤ ༠༤༽ རཾ 

མགར་བའི་འགོག་རྔོ་ མགར་དབ་དེའི་རྟེང་དྲྭ་ 

ལྕགས་བོགང་བཞུག་ནཕ་པྲ་ 

བས་རྡུང་བྱེད་ཀྱི་ཨྲོ་བྱད་ཅིག་
ལན་། ། 

མགར་རྩན་གཏའ་ལྡམ
་པ་ ཕྲེང་བཙན་སྨམ» 

བ འི་བླན་པཾ་མགར་བ་སྟོང་ 
བཙན་ལའ། 

མགལ་ ཁའི་ཨ་མགལ་མ་མགཡམ། 
ཡ་ལེ་མ་ལེའམ། མ་ནར་ཟེར། 

མགལ་ཆག་ མ་ལེའི་རས་པ་ཆག་པ། 
མགོལ་དྲམ་ ཨསཏཿ 

ཕྔོང་དྲམ་སྟེ་ཤིང་དྲམ་མེས་ 

ཚེག་འཕཔྲ་ལ་ཟེ ང་ཏེ། མེར་ཆིག་པའི་ ཤིང་ལུག" 

ྦ དུམ་དང་། མེ་སྤང་དུས་དཀྲག་བྱེད་ཀྱི་ཤིང་ 

དུམ་ལའང་འཇུག་གོ ། 

མྐསལ་བ་ འགུལ་བ། དང་བ 
མགལ་བ་ སྔེང།དྲམ་དང་ཤང་དྲམ་མེས་ 

ཆིག་པ་སྟེ་མེས་འཕུལ་ དག། 

ཅེམ་གསུངས་པ་དང་། ཡ་མགལ་མ་མགལ་ལམ། 

ཨ་ཡེ་མ་ལེ་ཤྱེས་ཀྱང་འདྲག། 
མགལ་བུད་ པ 

བུད་པ་སྟེ། འཛུད་ན་སྣ་ནང་ 
སུག་པ་དང་དུད་གན་གཉིས་གང་རང་བཏབ་པའི་ 

ཧི ཟོ ལབ 

མང་བསྲེགས་པའ་ 

མ་ལེ་བུད་པའམ། མ་ནེ ཌི 

ྨླ་ 



ཀད 
མགལ་མ 

སྦྲིད་པ་བྱང་བས་སླང་ཚུད་དོ། །ཨང་ན་ཤིང་ཕྲན་ 

འཛུབ་མ་གང་ཙམ་ནད་པའི་ཁང་འཕདྲེད་བཟུང་། 

སྨན་པའི་ལག་གཞོན་གྱིས་ནད་པའི་མྱི གཙུག་མནན། 

གཡས་པས་མ་ན་ཤུལདྲ་གཞུག །ཚུད་ནས་མུང་ 

གོང་མེས་བརྲེག་པར་བྱའེ།། ཞེ་ས་མི་ཕམ་པ་ཨིས་ 

གསུངས་ས།། 

མགལ་མེ་ ཐསྤེན་འབར་རམ་ཤིང་དྲམ་ལ་ 
མེ་འབར་བའི་སྨོན་མེ་ལྟ་བྲ་ 

དང་། ཤིང་ཆིག་འཕྲེ ཞི་མེ་ལྟ་བུར འཇུག། 

མགལ་མེ་བསྟེར་བ་ ཨལཱཏཙཀྲ། སྤེན་འབར་ 
ྣ གྱི་མེ་དེ་ཀླད་ལ་བསྐོང་བ། 

མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ ཨམཱཏཙྲའཾ། མེ་དེ་ 
ཕྱར་དུ་བསྐེར་ན་འཁར་ལེ་ལྟ 

བུ་པར་མ་ཆད་པ་མཐྲང་བ་དེའ། ཨང་མཚན་མ་ 

དམག་འཐབ་སྐབས་ཕུ་སྤེན་འབར་རམ་སླན་མེ་ 

འབར་བའི་དབག་པ་་བ་མགོ་ཐད་བསྐར་ཞིང་ 
འཇིང་པ་ལྟ་བུར་ཀྱང་ང་།། 

མགུ་ བཿ དགའ་པ་ཆེ། ཡྲིར་ 
ལ་བབས་ནམ་དགའ་པ་དང་། 

ཕེམས་རངས་པའི་དན། 

མགུ་བ་ རྣཏན། ཏཾ་ཡྲོཧ། ཨིད་ལ་ 
བབས་པ་དང་རངས་པ་ྟེ། 

དགའ་བའི་བྱེ་བྲག། 

མགུ་བར་བྱ"ཁ། ཨཱརྷརན། ཕ་རལ་གྱི་ཡིད་ 

ྦ ཡ་སློ་བའམ་དགའ་བར་བྱ་བ། 

མགར་རམ་མགུལ་ཕ 

མགུར་ མགྲིན་པ་སྟེ། དེ་ལང་པྲན་ 
པའི་དྲངབངས་ཀྱི་ཉམམ་གླ། 

པསུང་མགྲང། ཉམས་མགྲར་ཞེཕ་པ་ཇྗེ བཙུན་ 

རི།'ལའི་གསུང་མུར་ཟེར བལྟ་བྲ། 

མགུར་ཅཆུ་ 
མཆད་རྟེན་གྱི་རྔམ ག

དན། 

མགུར་འཐེན་ མེམས་འཆས་པའི་ཆེད་ད
ྲ་ག་ 

དབྱངས་འཐྲེན་ང་ལྟ་བྲ། 

མགུར་བསུངས་པ་ མཐགུར་འབྲམ་ནང་ 

གསུངས་པ། 

མགུར་ན་སྨ་། མགུལ་5ྱཿ། 

མགུར་འབུམ་ མེ་ལའི མགྲུར་འབྲམ་ལྟ་བྲ། 

གསུང་མགུརང་གྱི་དཔེ་ཆ། 

སེ་བ་ཉེར་བཞི་ཅན་ཤྱི་ལྩི་ 
ཚད་དེ། སེ་བ་ཉེར་ངྙཞི་ 

མཐུང ན་གང་དྲྭ་བཞྩེད། །རྒྱ་ཞག'ནས་བྱང་པའི་ར 

ཐུར་ཆེ་བ་དང་། ཚོང་འདུས་མདུར་མོའི་ཞྭ་ལ་ 

མགུར་ཞེ་ 

ཁྱུད་པར་མེད། །ཅེས་པའི བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཕལ་ 

ཆེ་བའེ་རེན་ཐང་གི་ཚད་ཆོང་འདས་མཐུར་མའི་ 

6་ཆ་ལ་ཚད་འཇག་པར་སྣང བ་སྲེགས་མང་དྲ་ 

མཆེཔ་པ། ། 

མགུར་བཞེས་ མཐགྲུར་མ་ལེན་པའི་ཉེན་མ་ཐི། 
རྐྱེ་སེམས་གཔོ་བ། གླ་ལེན་པ། 

གཞཅུས་གཏང་པ་རལྟ་བྲ། 

མགུར་རམ་མགུལ་པ། མགྲིན་པའམ་རྐེའ། 



་”་`༥་""" ་ ་^་འར་ཆཁའ་འ་ཆའ་ཆཆམ་ལ་ཚབ་ཆ་ གེེ༠ཆ༠ཆཆ་་་་།་་ོིེོཛྒོྒླྒྣྒྱྒྣ2རྣརྣྔྣྒྣྒྣྐྣ། ཁལཁའའ་ 

ར་པ ༥ ;\ི 

་།ེ 

མགུར་གསལ ༤¿༤ མགུལ་རིང 

མགུར་གསལ་ མེན་དབངས་གསལ་པར་ མགུལ་སྔོན་ མགྲིན་རྫོན། དབང་ཕྱག་ 
བཅས་པའམ། །མགྲེན་ཟླ། ྦ དང་། ཁུ་བྱག་དང་རྨ་བྱ། 

བཅས་པ།] མགུལ་ཆམ་ གླ་ཆཔ་མམ། མགྲིན་པ་ན་ 
མགུར་གསུངས་པ། རང་གི་ཉམས་རྟགཔ་ཀྱི' པའ་ཆམ་པ། 

མཐུང་གཞན་ལ་གསུངས་པ་ཝྭ།  མཁུལ་ཆམ་སྙུཇ་ཐ་ ཆམ་པ་ན་བ། 
མགུར་གསལ་བ་ དབའརས་གསལ་བ། མ༨ུཝ་ཆུཿ བརར རྩ མ་ལོ 

ཤགསགྲཾཨ{ེ{ཾེྲྲ མགུལ་ཆེངས་ དཀྲེས་བེད། མགྲིན་པ་ མགུར་ལྷ  བག་སྟད་དྲ་ཤ།མན་ཤེབ་རྔན ཡུ ་ 
༨ ༦༨ བཅངས་བྱད། བམ་པན 

པའ་རྩ'ཉུག་ག མཚན། ཤྲ 
མགུལ་ཆེངས་ལྟ་བྲ། 

མགུར་ལྷ་མཆེད་བཞི་ པད་ཀྱི་མགུར་ཐྙ མགུལ་ཆུང་ མགྲིན་པ་ཆུང་བ། 
མཆེད་བཉི་སྟེ། གཉེན། དམུ། མགུལ་མཇེིང་ མཇིང་པའིའེ་ཆེག། 

ཀླུ། ཚ་བཞེཞོ། _ མགུལ་ཐུབ། ཐུབ་ཆིའི་ཞེ་ཆེག། 
མགུལ་ རྐའ°་ུ་ས མཁྲན་པ། མགུལ་ཐར་ བྲང་པ། 

མགུལ།ཡབ་མེག་ ཊེ་ཚིག་སྟེ། ཁབ་མིག། མགུལ་གདུབ། རྐེ་ཧྱན། 
མགུལ་གྲའུ་ ནྐེ་རྒྱན་གྱི་ཁྱེ་སྲ། མགུལ ་ནག། མཁགེན་ནག་རྟེ་དབང་ཕྱག། 
མགུལ་༢གག། མགྲིན་པའི་མདདད་པའམ། མགུལ་ནག་ཅན་ དབང་ཕྱག་ཆན་པོ་ 

མགྲིན་པ་འགག་པ། མགུལ་ནད་ ལྐག་ནད་དམགྲེ་བའི་ནད། 
མགུལ་གློ་ བླ་ཧྱཔ་པ། མགུལ་པ་ པའི མཏཿ ཨདྲཀ། གེ་ 
མགུལ་རྒྱན་ གྲིབཡཾ། གྲིབཡཀ། རཙཀ། དང་། མགུར། མགོ་ཏེན། 

སྐེའི་ཧྒན། མགུར་ན་སྤ། མགོ་འཇེན། མགྲེན་པ། རེ་མོ་གསུམ་པ། དུང་ 

མགུལ་པའི་ཧན། མགྲིན་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཟེར། འྲདའི མྲཤེན་པ་ཉམས་ཟེར་བ་དང་། མཇིང་པ་ 
མགུལ་གླུ་ མཁྲེན་གླ། ཚངས་དབྱངས་ ཡང་ཟེར། ྒ 

ཧྱ་མཚོའི་མཁུལ་གླ་ལྟ་བྲ། མགུལ་པའི་རྒྱུན" མགྲིན་པའི་རྒྱན། མགུལ་ 
མགུལ་དར་ མཐགུལ་དུ་སླན་རྒྱིའི་ཁ་བཏཌ་ རྒྱན། སྐེ་རྒྱན། 

ཏེ་དཔའ་དར། མགུལ་རེང་ ཨཧྲིཤྲི། སྐེ་རིང་པ། 

༢ 



ཐུལསྦ 

མགུལ་ལུང་ ཐབ་ཡུང་གི་ཉེེ་ཆེག། 

མགུལ་ཧྲུང་ སྲུང་བའི་ཞེ་ཆིག །མྲུང 

མདུད། 

:མགྭིའུ་ མགའུ། མགོ། 

-མགོ་ ཤིངཿ ལུས་ཀྱི་མགོ་སྟེ། མགོ་ 

བྲོ ཕྱི་བྲོ། ཡན་ལག་མཆོག། 

དབུ་རྟམས་ཟེར། ཨང་། རྒྱ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ 

ཨར་བཞི་པའི་མིང་། མགརྐྱེས། སྨལ་པོ། ཟླ་ 

མྐྱེ། ངེ་དྭགས་མགོ་རྟྣམས་ཟེར། 
ཁྲ 

:མགོ་ཀྱོག་ཀྲོག” གཡས་གཞོན་དུ། བརྒྱརང་ཚྲལ། 

མགོ་ཀྲད་ མགའྲི་ཀད་པ། 
-མགོ་བཀད་ སླའི་སྙམ་མའམ་མགཾ་འཛྲག

ས་ 

ྦ ཀང་སྟང་བས་བྱ་བ་དང་ལས་ 

-ཀའེ་མག་འཛུག་པ་ལ་ཟང་བ་དང་། ཨང་བྲགས་ 

ཀ་མག་འཇཛུག་པར་ཡང་ང་།། 

མགོ་དཀིལ་ མྱི་གཙུག། 

མགོ་དཀྲིས་ མགོ་ལ་དཀྲི་ཐའི་རས་ཐོགས་ 
ལ་འཇུག། པྲོད། 

མགོ་དཀེས་པ་ རས་པདགས་ཀྱིས་མགོ་ཐྲད་ 

_ དཀྲིས་པ། 

་མགོ་སྐོར་ གཡ་སླྱ་དང་བཟླ་བྲིད་དང་། 

( བདད་ཀྱི་མགོ་སྐར་བ་ལྟ་བུ།, 

་མགོ་སྐོར་བ། ཆུང་ནད་ཀྱིས་མགོ་སྐོར་བཞམ 

. ཁ་བརླུས་རྒྱབ་པ། 

མགོ།ྲྲ་ 

མགོ་གུགས 

མགོ་སྐུ་ རྒད་མོ། ལོ་ན་གྭས་པས་མགོ་ 

རྐྱ་བེར་ཕང་བ། 

མགོ་སྐུ་རྨ། གན་མོའི་མིང་། 
མགོ་སྐྱེས་ ཤིངཾརཧཿ སླ་དང་། སྐང་ 

མ་མག་ལའང་།། 

མགྭོ་ཟླེས་དཀར་བ་ ཧན་པ། ལོ་གས་པ། 

. མགོ་སྐྱོང་ „ མགོ་འདྲེན། 
མགོ་སྐྱབ་ མེོག་དང་ཊྭ་སོ, 
མགོ་ཁེབས་ མེག། 

མགོའི་སླ་དཀང་ནག་འདྲེས་མཿ 
ཡའ། 

མགོ'་ཁྲལ་ མགོཾ་བཅོས་བཞམ། མགོ་བྐམལ་ 

བཔའི་ཁུ་བའམ། ལཡུག་མག་ 

སེགས ལེཌ་པར་བཅོས་ནས་ཤ་ངས་ས་པོར་ཕྱེ་བའ 
བྲལ བ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་རམ་སྩམས། 
མགོ་མ གས་ཅན་ རང་ལྟ་མཆོག་འཇིན་དང་

 

རང་འདོད་གཅོང་འཇིན་ལ་ཟེར། 

ནད་ཀྱི་མགོ་ཨམ་ཡོམ་འཁང་ མགོ་འཁོར་ 

འཇུག་སྟེ། འཇིག་ཉེན་བྱ་བ་ལ་མག་འཁོར་ཞེས་ 

བྱེད་པའེ་ མིང་། 

བ་དང་། གཡེང་བ་ལའང་ ་ 
༦ ༠༡༧༡༩༢ 

ཐ་ལྟ་བྲ། 

མགོ་འཕྲལ ཡས་ཆོཌ་ཀྱིས་མགོ་བོ་མངས་ 

ཐཾ པའམ་འཕུལ་བ། ྦ 

མགོ་གུགས་ མགོ་མདན་པོཌ་སྭ་ཁུག་གུག 



མགོ་གུག་པ པཾ ྦ ༠.“ 

མགོ་གུག་པ་ ཐྲ མགོ་ ཐུར་ ཏྭ་གུག་ བཾ བུ 

མགོ་ གྲོས་ .28ྭཿ མོ། 

མགོ་ འགེམས་ མགོ་ ཐགས་ པ་དང་། བཅག་ 
_ - . .པའ། བཅོམ་པའ་ 'འཇཾམས་ པ། 

མགྭོ་རྒན་  པྲོག་ཁྭ།, དབུ ཧཱཾ, 
མག་བླསྲ་ མགོ་མཆངས་པམ། རིགས་ 

_ མཆུངས་པ་སྟ་བྲ་ཡིན་ནམ་ སྣ་མོ། 

ཟབསང་་ “ ཆ་མཉམ་དྲྭ་འདྲེས་པའམ་རྔང 
ྦ པ་་ མི་འདད་པའི་ ̂  
སུ་ ཿ་མགོ་ འགྲེས་པ་ལྟ་ བུ་དང་ རྦ མི་ངན་དང་ ་མཉམ་ 

„ བ་ མགཾ་ བཟླེས་ བྱས་ནམ་ ཆོཌ་ ཆོགས ་ཟེར ་བ་དང་། 

བཟང་ ངན་ ་ 'རྩམས་ བྲ 'དང་ | ནད་ཅིག་ གི་ 

མེང་ ལའང་ ང་ "།། དུ 

མགོ་ཅན་ ཡི་གེ་གསུམ་ནི། ར་ཡ་སའི་ 

0 ་ མགོ་ཅན་བྱི་ཨེ་གེ་གསུམ་རྟེ། 

བཅེཌ ༢༨༩༠ ཨི་གེ་སུམ་ 
ཌཱ བཱ ཅུ་པོ་ཝ' ཐོད། 

མགོ་ལྕག་ རི མགོ་ གཡས་ གཡོན་ དུ་ ཡུག་ པ་ 
€ ཟེ དང་  5ང། ཕུག་ ཤེན ་པ་ དང་ 

མཆོག་ མའི་ རར ེ  'རྣམས་ ལ་ 

ཱ ཐུ ་ག། 
མགོ་ལྕོགས་ མག་ ཝྡེམ ་ཝེ་མ་ གཡོས་པ་སྟེ། 
་ པ མེ་ཏཾགི་ཡུ་བས་ལྡེམ་ལྡེམ་པ་ 

ལྟ་བུ། ཐྲོག་ཁུཞམ་འབྲས་བྲ་འཞང་ཇ་།། 
མགོ་ཆག་ འཇིན་ སྲེལ་གོང་པ་ཞྱེས་པའི འི་སྨན་ཉིཾག 

འོ 

བོ ་གསང 'ལྡམ' བྲག་སྤོས་ཏེ།. བཱན་པོ“ 
རེ རལ ཀང 'ཁེར། 

ྲ? 

མགོ་གུག་པ་ མགོཾ་ཐུར་དྲ་གུག ་བ་ལྟ་ཐཱ། 

མགོ་ཆེ ཆངས་ མགོ་ཡ་བཅིང་བཞི་རས། ཟུ 

མགོ་མཇུག་ལྡོཿ ལྡག་ པ་ མགོ་དང་མཇུག་མ་ གོ་ 

་ རྡག་ཐུ་སྟ་ཐ། _. ྦ 

མགོ་ མཇུག་ ངད དྭབ་ གཞུག་ལཾག ་པ། མིན་ 

` པང་ལོག་པ་ལནང་ང་། 

་ འཇུག་པ་ ཡུས 'ཀླམ། ལམ་ ཟིལ ༠ 

འཇུག་པ་ཡའོ།། 

- ་ རི་དང ཡེ 

མཇུག་ཡོག་པ་ཡཞུང་། ། ༣ ¬ མང ཛར ( རཿ ཚོ་ོ་ 

༤༽ ༦༤༽་ 

པའི་མང་། པ 

མགོ་༡ལ་ ཀེཤཿ སླ། 

མགོ་ཉོག་ སྟག་རཱག་ཚ་པོ་ཉིས་པ་ཐ་ 
ཟབ བའེ་ ཨལ་ རེམ་ འཆལ་ བཅ

ུས 

ར་འཇིང་བྱ་མཁག་་ 
མགོ ཚ་པ། | 

མགོ་ གཉིས ཐབ ཟེའ་ གཉེན་ བང་ལ་ཡལྲས་ ཤྲ 
༠༤༨, 

ྦ ¬ བྲེ་ལེ་སི། ཡིད་ ཉཾན་ མེད་པ། 

མགོ་མཉམ། ཆུས་ £ དངུ སྒ ༣ 

”3 



མགོ་མཉམ 'གསུམ 

མགོ་མཉམ་གསུམ་ ༡ མི་ཏག་འཆི་བ་དན་བ། 
` ཅ ཆེ་འདྲི་བོས་ཐོངས་པ། 

ཤྭ ཆ་ཕ་གཤའ་མ་བྱེད་བ་སྟེ་ གསུམ། དང་
 ། ཉང་ན། 

ཕྱིན་ཅི'ཡོག་གི་མགོ་མཉམ་གསུམ་ནི། ༩ མི་འཆེ་ 

རྩམ་པ་དང་། 4 པ་ 

༢ རྡེག་པའི་ ཡས་བྱེད་པ་རྟེ་གསུམ་མོ། ! 

མགོ་རྙིངས་བྱས་པ། མགོ་བཏོན་པའམ། མགོ་ 

- ;ཕྲོན་པ།.. 
མགོ་སོ་མས་ བཟང་ངན་ _བྲོ་ད་པན། 

` _ཆེ་ཆུང་སོགས་ཆ་མཉམ་པ། 

མགོ་བསྙུང། ལྡིདའཐིབཤིརཿ མགོ་ན་བ་དང་ 
5. མནའ་ཆིག་གི་ཉེ་ཕ་སྟེ། དབུ 

- - སྩང་ཉེས་པ་ཟེར་བ་ལྔ་ཁྲ། 
ོ; མགོ་བརྟན' _ སེམས་ཅན་ཤྱི་གཟུགས བརྙན་ 

མགོ་གཏུམས་ བས་མེ་ཀུལ་ཆག ཚ་
 ཉེམ་པ་ 

.མགོ་ གཏིང་ ལོག་ པ། བུང་བན་ནམ་ནའའི་ 

ྦ རིང་ལུགས་ཀྱི་བཙན་གན་ན། 

མགོ གཏུག་ལག་པ། 

“མགོ་བཏགྲས་འུ་ྲ། གཉིན་དྲ་ཡོཞ་དང་གྲག་ 
ཛཾ 

རཾགཔ་ ཡ་ མི་ཐུབ་ པས་ར
ྟབས་ 

”;) `; གཅལ་ཞུ་ཐང་ཟེར། 

མགོ་ཉྟག་ཆོ་ ཆོད་པ་ རང་གིབ་གཉན་ ཡ་སྨོབ་སྟན་ 

> པཌ་ བཱན ཀང་ བྱིད་ ཐུབ
 ༧ 

ཱཟིར། 

མགོ མྤའིཌ།སམ་གྱོང་བའི་དེན། 

' མགོ་འཐེམ། 

མགོ་འཐེོམ་པ་ 

མགོ་འཐོམ་པ 

མགོ་ཏེན་ སྐེའེ་མིང་སྟེ། སྐེ། མག་འཇིན། 
མགྲིན་ པྲ ཟ་བ བུ། 

མགོ་སྟགས་ བུ སྐེའི་མིང། 

དུ ཞ་མ་གྱོན་པའི་མིང་'དང་། 

པུ ཡང་མི་ཀླད་མེད་བྱ་ཆུང་བང་ 

ཨང་འཇུག ྦ 

མགོ་ཐུག་ ཅིམས་དང་གཏམ་ཁབ དང་ 
མང ཉུང་ རཾ གས་ ཁེ འདང 

ཊི ་ ཞོ་མང ངཿ 
མགོ་ཐུམ་ པི མགོ་རར ་ཕོགས་ཏྱི ཏི' ་ཐུམ ཏཾ 

་ཐ་ མ་མ དྲ 

མགོ་ཐོད་ ཊར ཤེཁང། རལ་པའི་བྲོད་དང་ 

` `: ” རམ་ཁྲོད་ཕགས་དང་ཨང་ 

ྦ ཛཾ མགོའི་བྲོད་པང་ཡང་འཇུག། 

མགོ་ཏོན་ གོང་ནང་གོང་དྲུ་པོན་པ་སྟ་ 

ཇང་མགབྲན་པས་རྫ་མ་ལས་ 

_ བཟང་པར་ཕང་བའི་དན། 

མགོ་ཤོན་པ་ བང་ཆད་མེ ད་པར་མངར་ 

_ འཁྱོལ་བ་སྟེ། ཆོས་མག ཐྲན་ 
ོེ ༡ གཾ ་ 

མགོ་མའོ་མྤཊ། ཨར་ཡར་བླླིག་པའམ་ཆོག་པ། 
མགོ་མོངས་པ་དང་མག་ ་ 

ྦ འཁ ར་བའམ་ཡས་ཀ ་བྱེད་མི་ 

བྱ་དཀའ་བའི་གནསུ་ཚད་པ། 



མགོ་འཐམས 

_ མགོ་འཐོམས་ མགོ་འཁོང་ཏེ་གར་ཞྲགོ་མི་ 
ཤེས་པ། ྒ 

མགོ་དོ་གེར་ཅན་ མགོ་ད་ཀེར་ཉན་ཏེ་མགར་ 
བྲེར་ཅག་ཡད་པ་དང་། དུ 

གཙུག་ཏང་ཅན་ལྟ་བུ། 
ཀླགས མགོ་འགྲུལ་བ། 
ཙངས་པ་རྒྱ་རལ་དང་། ལོ་ 

` ཤས་པས་མགོ འདར་བ་ལའང་། ་ 
མགོ་འདེན་པ་ མག་འདེན་བེད་བ། དགེ་ 

བརྙེན་བུཞྙིའི་ཨོ་བྱད་བྲམམ་ 

ཅད་མགོ་འདན་དུ་བཅུག་ག །ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 
མགོ་འདྲེན པྨརྗེཏྭ། ནེཏོ། ནེཏཱ། གྐཉོ་ 

བ་དང་ང་ཆེན་ཏེ། ཤེང་ཏའི་ 
ཁཝོ་པ་དང་། དཔན་པཾ་དང་། ཕྱགས་ཁྱིམ་ 
གཉོ བ་དྷར་། སྣ་འདྲེན་དང་། སྣ་འབྷེད་དྲང་། 
བྱབ་ལ འཁྲིད་མཁན་དང་། རགས་བྱེད་པ། 

དགོས་པ་ཞུ་མཁན་ཁག་ཞྭདེན་གནང་བ་ཞེས་པཌ་ 
་ཡ།འཇུག་གོ ། ྦ 

.མགོ་རྡེབ་ མགོ་ཡུག་བྱ་བ། 
མཐོ་བརྡངས་པ་ མགོ་བྐར་གཏང་བ། 
.མགོ་ལྡེང་ཅན་ ལྗེན་ཤིང་། 
མགོ་ལྡེམ་ལྡེམ་ མེ་ཏག་ཕོགས་ཀྱི་མག་ལྡེམ་པ། 

མགོ་འདར་ 

.མགོ་ན་ སྭཆབྤཏ། མགཾ་ན་བ། 
_ མགོ་ནན་ པྲཐམ། ཐྲག་མ། 

མགོ་སྟྭ་  ཀེཤྭ། སླ། 

མགོ་སྤར། _དྲབ་དནན་ཟེང་བ་ལཞྒང་།། 
མགོ་སྐར་བཤྲུས་པ། མགོཁེབས་ཕྱེ་བ། 

མགོ་དཔངྷས་པ་ མགཾ་བོ་དུད་པར་ཟེར། 

མགོ་ཕུར་བ། མགོམཉེ་བཞམ། མགོ་ 

_ གཏུམམ་པ་ཟེརམ། 

མགོ ཕུར་བཤུ་བ། མག་ཁེབས་ཆག་པ་ཡའང་ 

ཤིན་ནམ་སྟམ། ྦ 
མག་ཕུར་བཤུས་པ་ མག ཁེབས་བཤག་སྟེ་ 

ལེན་པ། 

རྨག་བ་ ཤིངཿ མགོ། དྲབ། 
མགོ་བེ་ མསྟག། ཨན་ཡག་མཆོག། 

ྦ མགཾ་བོ་གདུགས་འདྲ་ཟུམ་པ། 
མིཝི་དབར་པོར་འགྱརང་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

མགོ་བོ་ཅོད་པན་ཅན་ མགོལ་རིན་བ་ཆེ་དང་་ 
དར་པགས་ཀྱེ གཅོད་པན་ 
བཅིངས་པ། 

མགོ་བོ་སྤྱི་ཐེར་བ། སླ་མེད་པ། མགོ་དམར་ 

བ། མྱི་བྲེང་སླྲ་མེད་པར་རྟའི་ 

ཀླད་ཉིན་བདུན་བྱག་ན་སྐྲ་སྐྱེ་བར་འགྱང་རེ། །ཡང་ 

ན། ཁྱིནི་མཆེ་བ་ཧྭས་བསྲེག་བྱས་ནས་འ་མ་མང་ 
དང་བཅས་པས་མཉེ་ཐར་བྱས་ན་སྨ་མ་སྐྱེ་པ་ཡང་; 

སྐྱེའ་ཞེས་རྒྱད་ལས་པེ། །ཞྱེས་གསུངས་མཾ།| 

མག་བའི་གྲས་ ཞྭ་མོ། དབ་ཊྭ། 



' 
པཔ 

ཙམགོ་བྱི་མོ་ མགོ་བར་སླ་མེད་པའི་རྐྱེ་ མག་འཇེན་ གིྲ་ཆ༔ སེད་ཿ་མཞིན་གོ་ 
དམན་ཏེ། མག་འི་སླ་བི་ཉིང་ དང་། ལས་ཁུངས་མམ་ཡང་ 

-མགོ་སྤྲེལ་  རྟ་སློ་དང་གན་དེ་ལྟ་བྲ་ཕན་ མགོ་འཛུག་པ་ ཨུབཀྲམ། ལས་དེན་མག་ 
ཚུན་ཟླ་སྦེལ་ནས་ཡད་པ། འཛུག་པ། ྒ 

༤མགོཿམི་འགོངས་ ཁོགས་བེད་མི་ཐུབ་བཤམ། མགྲོ་ཟ་ ཕླ༔། དགུན་ཟ་ར་བ། ཧོང 
ྦ དགས་པ་ཤཱ་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཟླ་བཅུ'་གཉིས་པ། 

ཨང་འཐྲེན་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བྲ། མགོ་ཟླ་བ། ཤཱཤཤིརཿ་ ཧོར་ཟླ་བཅྭ་གཅིག" 
མགོ་མི་བསྱར་ སྡཾད་གནས་ཕེཾགས་མ་འཕོས་ པ་སྟེ། རགས་པར་འདིའི་ 

པའི་དན།། ཉའམ་བཅོ་ཝ་ལ་སྐར་མ་མགོ་ཟེར་བ་རྱོང་བ་ 
༤མགོ་མོ་ག་ཡཾག' མགཾ་བཾ་གཏུམ་པའམ། མགོ་ དང་། འདི་འི་ཚེས་གཅིག་ནས་ནག་ཅིས་ཕྱག་ 

ྲུ སྐེར་གཏོང་པ། བཟླ་བ། ཁྱང་གི་ལོ འི་འགོའམ་ཐྲོག་མ་བྱེད་པས་སོ། | 
མགྲོ་མོངས་ ཡབ་རྩོགས་ཀྱིས་མགོ་འཁུལ་བ། མྐགོ་ཟམ། མཿཏཿ མུཆན། པྤབཁི་ཏ། 
-མགོ་སྨད་པ་ ཨཧྲམ།.ཿ ང་ཚ་ནས་མགོ་ རེ པལི་ཏཁེ ཤ། མགོ་རེག། རྤ” 

དཏེག་ཐ་ཀ་ང་བ། གཅན་དང་། གཟའ་རཧུལ། སླ་བཉར་བའམ་ 
ཙམགོ་སྦས་པས་གོ་བ། ཆེག་ཅུང་ཟད་ལབ་པ་ སླ་བྲེག་པ་ལའང་། ། ྦ 

་ མགོོ་ཟླམ་གནས། དགོན་པ། 
མགོ་རྩང་ ཆ་ལག མགོ་ཟུམ་ལམ་ནག་ རྭཧུ། ཟླ་གཅན། 

པཔ མགོོའུ་ཆུང་ འད་མེད་གླེན་པའམ་མགོ་ 
མགོ"ཅཿ ག་ ཡ་བྱད་གང་རང་གི་མག་ ཆུང་ངུ་། 

ཅོག་ཅོག་ཡོད་པ།, མགོ་ཡུ་འཁོར་བ། ཕལ་སྐད་དེ། དབུ་ཡུ་ 

.མགོ་རྩེམ་པ,  པྲཀམཿ ལས་དན་ཕགས་ཀྱི་ འཁོར་བ། 
- མགོ་འཛུག་པ། མགོ་ཡགས་ རླ་བརེས་པའམ། སླ་ཟིང་ མགོ་མཇེས་ ཤིརྒསཿ༔ མག་ ཞི་དབྱིབས་ ྦ ཟིང་པ་ལ་ཟེར་རམ་རྩམ་སླར” 

མཁེ ས་པ། ཞཱིབ'དཔྱད་གནང་བ ར་འཚལ༔། 



མགོ་གཡག་པ 

མགོ་གཡོག་པ་ བསླས་པ་དང་། མགོ་སྐེར་ 
བཏང་བ་དང་། མགཾ་གཡག་ 
མགོཾ་སྐེར་བསླ་ཁྲིད། ཅེས་པ། 

མགོ་རེལ་ མགོ་ཟུམ་པ། 
མགོ་དུག་ མག་གུག་གུག་བྱེད་པ། ཇ་ 

བུར་འདྲེན་པའི་མགོ་རྲག་བྱེད་ 
པ་ཟེར་པ་ལྟ་བྲ། 

.མགོ"་རེག་ མགྲ་བེགས་དང་། སླ་བཅད་ 
` པ། སྐྲ་བུར་བ་ལ་ཟེར་ཏེ། 

རབ་བྱང་སླ་དང་གཙུག་ཕྱད་བྲེགས་པ་ཡ་ནག་ 
' རེག་དང་མགོ་ཟུམ་ཞེས་སྨད་པ་དེད། ། 
མགོ་རག་མ་ མགྲ་བེག་མ་སྟེ། སླ་བྲེག་པའི་ 

དོན་ཞོ་གསུངམ། 
མགོ་རེགས་ སླ་བཞར་བ། 

མགོ་ལ་བྱང་ལྡེ་ལྷགས་པ་ ཐྲག་རཾང་ནམ་ 

བལྟས་ནས་ཡོང་བ། 
མགོ་ལེང་ ཝྔྫཾན་ཤིང་མྱིའི་མིང་། སྟར་ 

ྦ བུའི་ཤིང་དང་། ཨལ་ག་ 
ལའང་འཇུག། 

མགོ་འེང་ཅན། པཊཔ། ཤིང་དང།། མགོ་ 
འདོན་པ། ་ུ 

མགོ་གསུམ་ སྲིན་པ་མྱིའི་མིང་། 
མགོ་ལྷག་ཕྱེད'པ་ མགཾ་སྣཾམས་བྱེད་པ། བྲམས་ 

ཅད་མགོ་སྙག་བྱེད་པར་བྱིས་ 
ཤིག་ལྟ་བུ། 

©©° མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས 

མགོན་ ནཱྤ། རྐྱབས་དང་མགོན༽ 
ཞེཔ་པ། ྦ 

མགོན་དཀར་ ཡིད་དམ་ཉིག་གི་མཚན་ཏེ། 
མགན་དཀར་ཡིད་བཉེན་ 
ནར་བྲ། 

མགོན་ཁང་ མགོན་པ་ཕོགས་ཆས་སྐྱེང། 

སུང་མའི་སྷ་ཁང་། 
མགོན།བཅས་ ཧཱཐྲད་ སྐྱབས་དང་བཅས་པ། 
མགོན་ཆོས་ལྷ་གསུམ་ མགན་པཾ། ཆེཔ་རྒྱལ། 

ཧྭ་མེ་གསུམ་མ། 
མགོན་པོ ཧཱཐཿ མཧཱ་ཀཱལ། མགོན་པོ་ 

ཕྱག་དྲུག་པ་དང་། མགོན་པཾ་ 
ཐྭལ་བཉི་ཕྱག་བཅོ་བརྐྱད་དང་། འབབ་རྟེགས་ ༈ 
མགན་པ། མགོན་པོ་གུང་དང | དཔལ་མགན་ 
བྲམ་གཟུགས་། མགན་པེ་བདྲན་ཅྭ་ཙ'ལྔ་ཕྲགས” 
མང་ང་།། 

མགོན་པེ་ཀླ་སྒྲབ་ འཕགས་ཡུལ་བགྱི་དབྲ་མའི་ 
རུ ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དཔལ་དགོན་” 

འཕགས་པ་ཀླ་སླབ་ ལའ། ། 

མགོན་པ་གྲི་གུག" ཆས་སྐྱོང་ཉིག། 
ྣ མགོན་པ་རྟ་ནག་ཕྱག་བཞེ་པ་དང་མགོན་པོ་ 

སྟག་བཞེན་ ཕགས་མགོན་པའི་མཚན་གྱི་ 
རྣམ་གྲངས་མང་ང་།། 

མགོན་པསྤྱན་རས་གཟིགས་ ཨམྤཔལཀེཏེཤང 
འཕགས་པ་རྱན་རས་གཟིགས།] 



མགོན་པ་ ཕྱག་དྲག།་པ 

མགོན་པོ་ཕྱག་དྲག་པ་ མཧཱཀཱལ། ཕྱང་མཛད་ 

_ མགོན་པོ། 
མགོན་པོ་བ་ མགོན་ཁང་ད་སྲུང་མཆོད། 

འབྲལ་མེ། 

མགོན་པོ་བམ་གྲར་གྲས་ བས་ཟེདི་གྲ་དས་ 
ཅན་པ། 

མགོན་པ་མི་ཕམ་པ་ ག་པོས 

མགོན་པོ་འད་དཔག་མེད་ སངས་ཧྱས་འོད་ 

དཔག་མེད། ་ 

ཨྭབྤ། མགོན་རྐྱབས་མེད་པ། 
ཁྱིམ་བདག་མགོན'མེད་ཟས་ 

ཕྱྱིན་གྱི མཚན། ྦ 

མགོན་བརུན་ཕྱའི་གློང་ཕྱིར་ བོན་ལུགས་ 

མགོན་མེད་ 

མགོར་ 

བྱ་བ་བྱས་པའི་གཉིའམ་ཡས་ 

གཅོ བར་རྟན་པའི་ཉམ་དབབེ་གཉིས་པའེ། | 

མགོར་༡ལ་ རྨ། 

མགོགས་ ཏན། ཧུར་པའི་དན། 
མགྱོགས་ ཀི རྩེ་མ་གཏད་པ། དཔེར་ན། ཀཱབ་ 

གཉིས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ 

ཡ་བརྐྱད་སྟོང་པ་ཀླག་འདན་བྱས་པའི་ཨོན་དྲ་རྦྱིན་ 
. བདག་གིས'ང་ལུག'གཉིས་ཕུལ་བ་ལ་གཅིག་གིས། 
ཏཔ་ཏབ་བྱས་ཞས་མགྱགས་པར་རྒྱག།རྟེ་ལུག་རང་ 

གིས་བླངས་ནས་ར་མ་ཅིག ་ཤཾས་ཡ་བརསྒྱར་བ་ལྟ་བྲུ་ 

༠༩ @? 

མག་རའམ་མགོ་ལ་ཉེས་པ་སྟེ། 

ྦ མགྲིན་སྐྱེས 

དེ་དྲང་མི བེད་པར་གྲོ་ལུང་པཞི་ཉམ་ཐར ངཉིན་ 
བརྐྱང་དགར་ངའི་དེན་ནཾ། །ཞེས་གརུངས་པོ།། 
མགོགས་འགོ་ ཏུརགཿ རྟ་ངང་། ཆུང་དང་། 

རླུང་ཧྩ་ལའང་། 

མགྱོགས་ འགློའི་ བྲན” ཏཾ་ཡཨི་རྤངས། 

མགོབས་པ་ ཨ་ཚ ཏངིཏ། མུར་པོ། 

མྱགགས་པ་འགྲེན་ ཌྟ་ དང་ 

གླང་ཆེན་ཆད། ག་ལེ་ འགྲོ་ན་བོང་ བུཔ་ ཧྱ ཁམས 

བསྐོར་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 
ྦ 

མགྲོགས་པ་དྲི་ལྡན་ ཤིང་ཀྲན། 
མྤ་གས་པ་ ཐར ་ 
མགྲོགས་ ངོར་ མྱར པར་ ངམ། ཅེལ་པོ། 

མགོགས་ ད་ང འཁྱོགས་དཔང་། 

མགོགས་བྱེད་ ཧྷར༩། ཀ་ར། ཡས་བེདས་ 
མགྱགས་པར་བྱེད་པ་དང་ 

ཨང་ཤིང་རྟ་དང་ཉི་མ་དང་ཆུང་ཕེགས་ལའང་།། 

མགོགས་མྨའི་ཆེག་ ཆེག་རྟབ་དང་། རུར་བར་ 

བརྔད་པའི་ཆེག། 

མགྲོགས་ ཧུ ཧ་ཅང་མྲབས་ཤིང་རུར་བ། 

མགྲེགས་ལམ་ ཧུར་ལམ། ཉེ་འམ། 

མགྲིན་ ཡིཐཿ སྐེའམ། མབྲིན་པ། 

མགན་སུད་ཅན་ བྲམ་ཟེ། མགྲིན་ངར་རྣད་པ* 

དང་ཝཤ་ང། པ 

མདྲིན་སྐྱེ་ས་ གླ་དབྱངས་དང་སློང་མར་ 

ཡང་འཇུག ་ 



མགྲིན་གུག 

མགྲེན་གུག་ ང་མོང་། 
མགགཀིན་ཧན་ མགུལ་རྱན། སྐེ་རྒྱན། 
མགྲེན་ཇ་ཅན་ ཁཇང་པ། 

མགྲིན་སྔོན རྷ་དབའ་ཕྱག་དང་། རྨ་བྱ། 
_ ཁུ་བྱག། 

མཉིན་ྫན་ཅན་ མཐིན་པ་ཐྔན་བ་ཅན་ཏེ 
ཉྭ་དབང་ཕྱག་གི་མིང་། 

མགྲིན་རྨོན་ཟླ་བ་ རྒྱལ་པོ་དགེ་འདྲན་འབངས་ 
ཏེ། འཕཾ་བ་གངས་འཇུག་གི་ 
གདམས པས་བྱ་མགྲེན་རྔེན། 

དུ་གྱར་ཏོ། ! 

མགྲིན་ཛྔན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་ གོང་གསལ་ 
གྱ།་ལ་གྱེསྲ། 

མཀྲིན་གཅེག་ བསམ་བྱ་མཚུངས་པའི་མིང་། 

མགྲེན་པ་མཉམ་ཡང་ཟེང། 

ཕྱན་ཅེག་ཏུའམ་གྲེས་འདྲན། 
ནམ་བསམ་པ་གཅིག་ཏུ་ 

འཇུག་པ ། 

སྲིན་པཾའི་རྱལ་པོ། ལདྨ་ 

མགྲིན་བཅུའི་མིང་། 

མགྲེན་བཅུའི་དྲག་བོ་ ཧྒྱ་པཾ་རམཌ། 

མཀྲིན་སྟན་ ཁུ་བྱག། 
མགྲེན་བུང་བ་ 

མགྲིན་གཅེག་ཏུ་ 

མགྲིན་བཅུ་ 

ཐུང་བ་ལའ༩་། | 

མགྲཾན་སྡན། _ ཁུ་བྱག། 

མགྲིན་པ་ཐུང་བ་དང་དབྱངས 

མགྲེན་དམར་ཅན 

རཱ ཡ ༧ - - 

མགྲན་ནག་ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པཾ་དང་། 

བྱ་རོག་ཆེན་པ ཡའང་འཇུག། 
མགྲེན་པ་ གྲེ་བ། མགྲུང། མགུལ་པ། 

མག་ཏརྟེན། མགོ་འཇིན། སྐེ། 
རི་མོ་གསུམ་པ' དུང་འདྲའི་མགྲེན། བུམ་བཞི་ 
མགུལ་རྒྱན་རྣམས་ཟེང། 

མགྲིན་པ་ཁཱ་བོ་ཅན་ དབང་ཕྱག་ཆེན་པ་དང་།་ 

ཁུ་བྱག། 

རེའི་མིང་། འགྲོ་མེད་དང་། 

གྱེན་འབྱར་ཡང་ཟེར། 

མགྲིན་པ་ཅན་ 

མགྲིན་པ་བཏེགས་ སླ་དང་དབྱངས་པེཌ་དང་ 
མག་ཡང་གཟེངས་བརྟེད་པ། 

མགྲིན ་པ་རབ་རང་ ཁུང་ཁུང་། 

མགྲིན་པའི་རྒྱན་ སྐེ་ཡི་ཧྱན། མགུལ་རྒྱན། 
མགྲིན་པའི་སྒ་ རྐ ད་གདངས། 

མགྲིན ་པའི་ཕྱོགས། ཇཛྲཧུ། ཁའམ་འགྲམ་པ། 

མགྲིན་པནི་ཙ། མགྲིན་པའི་ཅ་བ་དང་གདངས 

བྲན་པའི་ཙ་བ་ཡའོ།། 
མགྲིན་པའི” ཇཾ'་ར”་ ངང་པ། 

མགྲིན ་པའི་རླང་ མདུན། བྱེན་རྒྱའི'རུང་། 
མགྲིན ་དབྱངས་ གཅིག ་མཐུན' བཔམ་གྲོས་ 

པོཌབྤ ཁ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པ། 

མགྲིན་དམར་ རྭཀུཤཱིབ། ཁྲག་མགྲིན་ཏེ། 
ཱ བ་ཉིོ་གི་མིང་ 

མགྲིན” དམར་ ཅན་ ཕྲིན ་པཾ། 



མགྲེན་མཇེས་ 

མད།„„ཀཱབ། ཕངས་ཧྱབ་དང་། „ 
མགྲིན་ བཟང་། ལ་འ བཟང་། 

ྦ རག་པར ལའང་། | ༣ 

-མགན་བཟང་ བཊེ༩ཊ་ བང་བ། 
ཆཾ ལོའོ མགྲན་བཟང་མ། མ་པང་། 
ཅུ ཐསག དའ དེ མགྲེན་བཟང་བཙུན་མ། གརངཙཱ། ཧྲིཝྲང་ 

དང་སྟ་མོ་ཉིག། 
མགྲིན་རེང་ བ་ཤིང་ཏ་མོ། ཁུང་ཁུང་དང་། 

བྱ་བཞུད་ཀྱི་མིང་དང་། ང', 
མང་དང་། ཅང་ཤེས་ཉམས་ལ་འཇུག། ་ 
མྲགིར་གྲསང་ སྐད་གསང་མཐྲན་པ། 
མགྲོན" ཨཏྲིའྲི། གསང་དྲྭ་སྟགས་པའི་ 

མཛའ་བོའམ་འགྲུལ་པ་སྟེ། སྐུ 
མགྲེན་དང་། ཆཚཔ་མགྲོན་དང་། གཏང་མགྲོན་ལུ། 
མཀོན།ཁང་ ༢4༧༣ འདྲ་ཁང་ངམ། འགྲུལ 

ྦ པ་སྔད་ས། 

མགྲོན་གྱེ་འཕྲིན་སྐྱེལ་བྱ་ ཐ་སྱ་ཀ། 
མཀོན་ཆས་ མགྲན་པར་བཛང་བའི་དངས་ 

ཆས་ལ་འཇུག། 

མགྲོན་གཉེར མགྲོན་བ་འབོད་པ། མགྲོན་ 
བ་གཉིར་བ། ཡང་གསལ་ག། 

མཐན་དང་སྡེ་འདྲེན་ནམ་སྟེ་ལེན་ཐེད་མི་སྟེ། ཁྱིམ 
བདག་དང་མགྲོན་པོ་གཉིས་ཀྱི་བང་དྲ་སྐད་ཆ་བྱེད 

མཁན་ལྟ་བ། ྦ ྦ 

༠ 23 ཞྭ 

„ མགྒོན་དུ་འགྲོཿབ' དགའ་རྟོན་ཝ་འགྲོ་བ་དང་། 
རེ _ཇ་ མངོན "ཆང འའ 

མགོན ཤཿ གཉེར་བ་་ 1བཌིསཉན། མགོན་ཊ དྲ 
ཞྲག།བྱཞིན་པ། 

མགྲོན་ དུ་ཐས་པ། ནིམནྟརཾཀཾ། སྱན་འདྲེན་པ། 
:,རྒྭ་སྒན་དྲ'བཾས་པ། 

མགོན་པོ མབཱན། ཨཏྲིའི། གློ་བྲར་དྲ་ 
/ོང་བའི་མི་སྟེ་འགྱལ་བའམ་ 

'མགྲོན་ཕཔཾ་དང་། གསརང་ད་ འང་ པ་ལྟ་བྲུ། 

མགྲོན་པོ་ པོ་བྲས་པ། ས་མྲན་ལ་གདན་འདྲེན་ པཔ ˆ ,8་བ། ཐུགས་ སྤྲཾར་ བས་ པ། 

མཐོན་པེ་བྱས་ ཕེབམ་ས་ཁ་བ། 
མགོན་བུ་ཐལ་བ" མགྲོན་བྲ་སྦེགས་པའི་ཐལ་བ" 

° སྟེ།:-དེས་ཁྲག་གཙཾད་པ་དང་། 
རྨ་གསོ་བང་བྱེད་དོ།:= 
དཀོན་མཆོག་མྲི་ཞྭའི་མ,ྲོན། 

མགོན་པ་ཨོན་ཏན་བྱི་མགྲན། 
རིགས་དྲུག་རྙིང་རྗེའི་འགྲེན། གདེན་བགེགས་ཡན་ 
ཆགཔ་ཀྱེ་མཁྲེན་ཏེ་'བཅེཞྲ། ། ཡཿ 

མགློན་བཞི་ 

མགོན་ལེགས་པ་ ཨཏྲིའེཾ། མཧོན་བཟང་། 
འགག་ པབཀག་བའི་བ་བྱེད་དེ། སྐྱེ་ 

འགག་ཁ་འགག །རླེ་འགག། 
གཅིན་འགག ར་འགག །ཐརུ་ལམ་ལི་གཞད། 



ཀཱ $ = - 
ཁྱོར 

འགག་སྐྱོར་ 

གག །རྣམ་ཤེས་འགག །མ་ཡིན་འགག དུཾ 

མེད་འགག །ཟམ་པའི་འགག །རེ་བ་དཔལ་ 

འབང་གྱི་ཞགག་ཅེས་པ་ལྟ་ཐ། 

འགག་སྙེར་ རྐྱེར་བ་བཏང་བ་སྟེ་ལྕགས་རི་ 

དང་འོབམ་ལྕགས་དང་སླཾམ་ 

སྱར་ལ་བ། ་ 

འགག་དེན་ དན་དག་རྩིང་པ་ལ་བ། 

འགག་མདོ་ དཀའ་གནད་ཡང་ན་ལམ་བྱི་ 
འདུ་པ་ལྟ་བྲ། 

འགག་གནས ཉེས་རྐྱོན་ཕོགས་འགག་དགོས 

པའི་ཡུལ་ལའཾ། 

འགག་གནས་ཆེ་བ་ དེན་བྱི་གནད་འགག་ཆེ 

བ་ལ་འཇུག 
འགག་སྲམ་ མདེར་བྔ་བ། 

འགག་དྲི་སྟྱོན་པ་ འགག་དྲི་གྱབ་པ། 
འགག་པ་ ནི་རཧཿ༔ ནིངྷརཾ། འགེགས་པ། 

° ° - :8)༣ཞཁྲྦྐས། 

འགག་པམེག་ སླིབ་པའམ་། བླིབ་བྱེད། 

འགག་པར་བྱེད་མཁན་ལྟ་བྲ། 

འགག་པ་མེད་ ཨནི་རརྙ། སྐྱེ་འགག་མེད་པ། 

འགགས་ ནིརརྷ། ངང་བཞིན་འགགས་ 

ཟན་པ། 

འགགས་པ་ འདསཔ་པ། 

འགྭང་ གང་། འགང་ཟེར་མ་སྟེ། སེམས 

. ཅན་གཟུཌ་མོ་བྱ་ཐུར་བ་ཡ་འཇུག། 

འགན་འཁར 

འགྲང་ཆེན་ཏེ། ཤཿ ད་ཆ་ཡང་ 
_ཆེ་བ་དང་། ཅ་ཆེན་པོ་དང་། 

བྱིན་ཅན་ནམ། བྱིན་རླབས་ཆེ་བ། གཅེས་འཇིན- 
༦8ར༩ཇཿ 

འགང་༢་ 

འགང་པོ་ ལས་ཀའི་དེ་དམ་པ། 

འགངས་ཆེན་ ཅ་ཆེ་བ། དྲག་པ། གནད་ 

ཆེ་བ། ཨག་ཕོ་རྟེ། འགང་ 
ཆེན། གནས་འགངས་ཆེན། ཉེན་འགངས་ཆེན། 

ཕྱད་ལག་འགངས་ཆེན། དོན་འགངས་ཆེན། གནད་ 

འགངས་ཆེན་རྣམས་བཀལ་པདེ་དང ངོ་རྟེརང་མེད། 

ཅེས་པ། ལེགས་པ་གནས་གོང་དང་རིན་ཐང་ཆེ་བ། 

འགངས་མཐུན། ཕལ་ཆེར་མབུན་པ་སྟེཧཾ་བླིང་ 

གསུམ་གཅོཾག་ཏདུ་བྱམ་པའི་ཚད་་
 

དང་། ཡང་འགངས་མྲཐབུན། ཉེཔ་པ་གྲེས་མཐུན་ 

པའམ་བླ་མཐུན་པ་ལའང་། | 

འགངས་པ་ དཀའ་ཡས་ཁག་པ། 

ཞན པཧཿ ཁག་ལེན་པ་དང་། 

འགན་འཁུར་བ། བསླརང་བ། 

འཕྲིན འགན་དང་། འཁུར་འགན་དང་། འཕྲིན་ 

པོགས་བསྐར་བའི་འགན། ཞེེབ་པ་ལྟ་བྲ། 

འགན་དཀྲེས་ འགན་ལེན་པ། འགན་ཁུར་བ། 

འགན་འཁུར། ལས་གཞི་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཁག་ 
ཁུར་བ་སྟེ། བསྟན་པའི་ལས་ 

དན་གྲུས་འཁུར་བ་དང་། ཁྱིམ་གྱི་འགྲོང་ཨང་གི་ 

ཞགན་འཁྱར་བ་སྟེ། གཉིར་ཕྱག་ལྟ་བྲ། 



འགན་འཁར་བ 

འགན་འཁུར་བ་ འགན་ཁག་འཁཁར་བ། 
འགན་རྒྱ གན་ཧྱ་ཐྟེ། བསྒྱར་བ་མེད་ 

པ་དང་། རྟགས་ཅན་གྱི་ཨེ' 
ཟོ ཕཾགས་ཡའང་།། 

འགན་ཐེག་པ་ འགན་ལེན་བུབ་པ་སྟེ། རང་ 
དན་ལ་ཕོག་ན་ཡུས་བང་བྲས་ 

_ ཀང་འགན་ཐེག །ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

འབན་ འཇིར་ གཙུག་ལག་ཁང་ཕསོ7་ཀྱི་བྲག་ 

ཏཱ་བརྒྱན་པའི་ གྡྷིཿང་ བེ 

ྲ །མཛོད་ལྡན་ཨང་ཟེར། 
འགན་སྐྱར་ བླ་ཆེན་ཁག་གི་ན་བཟའ་ཉིིག་ 

གཟན་ལའོ། ། 

འགབ་ ཡིབ་པ་དང་སྦཔ་པ་དང་ཆོག་ 

པ། མཐུན་པ། འབུམ་པའམ་ 

ཆང་བ་དང་། མཐུན་པའམ་འཐྲད་པ་དང་། 
མཐའ་དང་། བག་ཡད་དང་། མགན་དང་། 

དྱང་དང་། གཤམ་ལའང་འཇུག ། 

འགབ 'པས་མེ་སྐྱ་ བ་ སྤཔ་ཤིང བཅབ་མི་ 

རིགས་པའམ། མི་ངང་པའི་ 

དོན། 

འགྲབ་མ་ ཞའ ག་མའམ། གཤམ་གྱི་མིང་། 
འགབ་མ་ཡང་གྲགས་ ལམ་རིམ་ཆེན་མདའི་ 

བརྡ་བྲའལ་ཉེར་ཆ།ཁ་བརྫས་ 
པ་ལས། འགབ་མ་ཡང་གྲགཔ་ཞེས་པ་ནི། འཾག་ 

མ་གུ་'ཡངས་དྲག་ཅེས་པའི་དེན་ཡིན་པར་ཤིང་ཟ་ 

རྡེ རེ ་འཆང་གེས་གསུང
 པ་པེ། །དེ་ནི་བླ་མའི

་འེག་ 

གི་ཉེབས་ཕྱི་རྣམས་བ
ག་ཡངས་ཇམ་གྲུ་ཨངས་ ཐྲལ་ 

ཆེ ཞེས་ངའི་དེན་ན། །ཞེས་གརུངས་པེ། ། 

འགབ་མ་འགབ་ འཕས་མི་འས་ཐད་མ་ཐད་ཅེང་ 

འགབ་བཞུག་ 
འགབ་གཤམ་ 

འགམ་པ། 
འགམ་ཕྱི་ 

འགམས་པ་ 

འགའ་ 

འགའ་འགུག་ 

འགའ་ཅམ་ 

འགའ་ཚ། 

འགའ་ཞིག་ 

འགར་པ་ 

པར་འཇུག ། ་ 

ཕྱྭ་པའི་མབྲའ་གཤམ། 
ངེ་མིའི་དྲགསི་གྲཏཆ་ཐ་ཆ་ 
མ་འདྲད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

ཙ་མ་ཕྱེ་ལྟ་བུ།ཁང་འགམ་པ་ཁའོ། 

ཅ་མ་པཕྱེ ཕྲོགས་ལམ རང ཇ་ 

རང་བའི་ཉིབ་ལྟ་བྲ། 
ཇས་ཕྱེའི་རིགས་དང་རང་།ཁ. 

ལ་འགམས་ཟིའ པའི་མིང་། 

རྣར། པརྡོང༔ འགའ་ཞིག། 

མྲཤན་པ་སཐམ་འགའ་ཞིཾག་ 

ཆཚུང་བཀྲག་པ་ལྟ་བྲུ། 

ཁ་ན། ཧུང་ཟད་ཙམ་ཞེང་ 

པ་ལྟ་བྲ། ྦ 

བ་གླང་གི བྱེ་བྲག་གཅིག་ལའ།། 
ཀཏེ་པཡ། ཁ ཅིག་གམ་ཁ་ཤས། 

ལ་ལ་དང་འགའ་རེ་"ལའ།། 

གྲང་ཞྱེས་པ། ང་རྒྱལ་མེང་། 

འགར་བད་འགར་བྱེད་ སྤ་འཆཝ། ལང་ཤར། 

འགལ་ 
གན་པ་འད་མེད། 
བིརྫརྷ། མི་རིགས་པའམ་མི་ 



འགལ་རྐྱེན 

ཟད་བ་དང་ཐི་སྲཧན་བ་དང ་པ་མའམ་ཐ་དད 
རྣེ 

འགལ་ཀྐྱེན་ ; མི་མཐཐུན་བའི་རྱེན་ངན། 
འགལ་སྐྱེན་ .མི་ཐད་པའི་སྐྱན། 

འགལ་བརྗད་ བིལསཿ རླེ་རྔགས་དང་མི་ 
གབྱན་ཨངམ་འགཁྲེ.་ཟླང་ 

བརྗད་པ། 

འགལ་ཉམས་ བུན་ཆོག། 

འགལ་འདུ་ ཧལ་བར་འདྲ་བཞམ། མི་ 
མཐུན་ཆོགས་པའམ་འདྲ་བར 

ཟེར་རམ་རྙམ། ྦ 

འགལ།འདུའི་ ཛྫན་ ཅན ཆེག་རྫ་ ཕྱི་ཕོགཔ་ཕན 

ཆུན་འགཡ ་བའི ་དན་ སྟ | 

སྔིན་བྱའི་མིང་། གད་ མའི དབངམ་ཝན་ཡང་ཟེར། 
འགལ་བ་ བྲིདྨན། བེངངཿ མཱཿ ཉེས་ 

པ། མི མངྒ པ། མ་ གླང་ ལཾ། 

འགལ་བྱད་པ མེ་འཐུན་པར་བྱེད་པ། 

འགལ་ཐར་མླ་བ་ མི་མཐུན་པར་ལབ་པ། 

འགལ་བྱེད་ དྭག་དང་། 

མེང་དང་ "! འགལ་བར་ བྱེད་ 

པ་སྟེ། བརྗེ་བས་འགལ་བར་བེད་པ་དང་། ཞོར་ 

ཤུགས་ཀྱ ཏིཔ་འགལ་ བཤེ་འགལ་བ་བྱེད་པ ་དང་། 

ཐད དང་། གླྱུད་ཞམ་ འགལ་བར་བེད་པ་ 

བ་རང 

དཡང་ན། བྱ་རོག་དང་ 'འུག་པ་གཉིས་ལྟ་བུ། 

ལྕགས་ཕག་ལའི་ 

དངས་སུ་ འགལ་བང་ བྱེད་ པཾ 'ཕོགས་ ཏེ། 

༠9 འགྭ་རུ་ 

` འགལ་ཚབས་ ཊཱས་བངས་གང་ཤིན་ཧུ་འགལ 
. ཞྭེས་པ་ལྟེ། ཉིས་བ ངཿ 

འགལ ་ཚབ་སོ་ཅན་ ཤིན་ཏུ་ ཉེམ་ བ་ཅན། སྐྱན་ 

ཆེན ་པོ་ཅན་ ཧེ། ˆ ུ 5 

 ཆེན་ཟེར་བ་ལྟ་བ། 
9༩ ་ 
འགལ་ཟླ _ དྲགའམ། དྲག་ཟླ། འགལ་ 
བཀྲ་གོགས། ངང་དང་མི་ 

མཐུན་བཞི་འགལ་ཟླ་ཟེར་བ་ལྟ་བ། 
འགལ་བཟུང་ མི་མབུན་པའམ་མི་ཐད་པར་ 

གཟུང་བ་སྟེ། ཁས་བླངས། 
དམ་བཅའ། ཆད་བྱས་ཉམས་མིང་གི་ཉམ་གྲངཔོ།། 
འགས་ སེང་ཀ་ཕགས་གཔ་པའི་མ་ 

འངས་བ་དང་། དུམ་བུང་ 

འགས་པ། འགའ་ཉིག་གིས་ཟེར་བའི་དན་དའང་།། 
གཱི་ལྷནྟ་གཱི བརྡ རྙིཧ་།, , སྲཾ 
ཝའ་དང་། མེ་དང་གླང་ཆེན་ 

འགྱི་'ལཝང་ 

བེགས་ལས་འབྱང་བའི་གླི་ལྲ་ཕེགས། 
འག་མི་ ངས་མིང་ངམ་མི་རིགས་ཤིག་ 

ལ་ཡིན་ནམ་རྙམ། 

འགཱ་རུ་ གུ'ང་རྟེ། རྒྱ་སྐད་འགའ་ཞིག་ 
འདོན་བདེ་བའི་སླད་དྲ་བད་ 

ཏི། སང ཟྭཟུ ན་པ འ་བ
 རྭ་བ 'གནང་བ་

ཏི། ༩ 

དཔེར་ན། གྲྭ་ར། ཛྲཔྲིཀླ། ཛཌཱཱལ། གོ་ཏ་མ 

ཕེགས་ ཡེགས་ བྱང་ གྱི '་སྐད་ དངས་ ིཞིན་ མདཾ། དཱ 

¦! རའ 83; 

- 



འགུགས 

ཤྐམས་བད་སྐད་དྲྭ་འ་ཡིག་གིས་འཕུལ་བ་ལྟར་ 
_ ཀློག་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དུ། འགྲུ་ར། འཛམ་བྲ་ 

བྲིཊྲ། འཛཀྟྲ་ལ། འགའུཏ་མ། ཞྱེས་འ་ཨེག་གིས་ 
འཕུལ་བའང་མཁས་པན་བརྡ་ལས་བྱང་བས་དགས 

- པ་ཅན་ད་གསུངས་སམྲ། ། 

“ˆ འགྲུགས་ ཨཀེཡ། མགན་དང་བང་མི་ 

ྦ མགམ་ཞྲཁྲུགསཔ། 
-འགུགས་པ། ཚར་དྲགག་པའི་དོན་དང་། 

མང་ཀྲག་པ་དང་། འགྲུགས་ 
-པ་པ་དང་། མགོ་ཡུས་གྲུག་གྲུག་བྱ་བའེ་དན་ 
དའང་ངོ་| ། 
འགགས་པར་3ེད་པ་ རང་གི་མདུན 

ྦ ཕགས་ལ་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་ 
ྦ བྱེད་ལཕས། 

་འགུགས་འབོད་ མདུན་ལ་འབུགས་ཤིང་ 
འབད་པ། 

འགུད་པ་ ཡུས་ཕོགས་གུད་པ། 
འགྲམ་ མང༩། འཆ་བའ་དན། 

འཆེ་བ་སྟེ། དེའི་རེང་ལ འགུམ་པ་ 

ྦ ལྭ་ཙཱ་བའ་འཁང་ཡང་ཕལ་ 

ཆེང་ཚད་པས་འགྲམ། ཞཱེཕ་པཉྟ་བུ། 

འགུམས་ མརཿཿ འཆི་བཞམ་ཤི་ 
བའི་དྭ་ལྟ་བ། 

འགུར་ཞེ་ ཊ་ཀ་བརད་ལ་མགུར་ཞྭེ་གཅིག 
ཟེར་བལྟ་བྲ། ཅང 

འགེབ་བྱད 
འགུལ་ གཀཉྭན། ཡུས་དང་པ་སོཌ་གཡོཿ 

 བཞི་དོན། 
འགུལ་༢།ཁོམས། མཆོ་ལ་བ་འགུལ་ཉིང་ 

_ འཁྱམས་པ། 

འགུལ་འགུལ་བཏང་།་བ་ དྲ་ཀག།དྲཀག་བྱས་པ། 
འགུལ་བ། ཨཛཡ། པ་དང་པ་པགཔ་ 

གཡོ་འགྲུལ་བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 
འགྲུལ་གྱིན། འགྲུལ་ཕ་པཾ། འགྲུལ་བྱེད། འགྲུལ། 
བཞིན་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། ཟེ 

འགེག་པ། བཀག་པའི་བེད་ཆེག་ད་ལྟ་བ། 
འགེགས་པའི་དན། 

འགེགས་པ་ པསྙིང། ནིཊིིངཾ། པའི།ིཧ།] 
བྲ་གྲསསྲ་ དྲ་གགར། 

འགེགས་བྱེད་ ཁྱཾ་བ། མཛའ་གྲགས། 
འགེངས་ པྣོད་ཕེགས་ཆུང་བཀང་ 

བའི་དྭ་ལ་བ། 

འགེངས་པ་ པྱཱར། བྷར། སྣོད་ཕོགས་ 

བཀང བ་འདས་པ། དགང་བ 
མ་འཇས་པ། ཁོངར རྐུལ་ཆེ་ག། 

འགེད་པ་ ཨཧཏི། བྡེཛཏེ། ¡1 ྦ 

དང་གཏང་བའི་དན་དང་། 
འགྱེད་པ་ལྟ་བུ་ལའང་།། 

འགེབ་ཀྱེད་ ཡལ་བ་དང་ཁང་བྲག་དང་ 
མེག་དང་བྱ་སློ་སོགས་ 

འགེབས་པ། 



འགིབས 
ྦ མགྲེབ་ས་ ཁང་ བའི་ཁྲོག་དང་། ཚུ” 

ཀྐྱེབས། བླ་གབ་ཕེཌ་འགེབས 
བཉིན་པ། 

འགེབས་པ བཀབ། སླིབ་པ་དང་། ཁེངས 

པའི་དེན་དང་། ཁོབ་དང་། 

འབབ་པ རྟ་བྲ། 

འགེམ་ཕར་བྱེད་ འཇེམ་པའི་བེད་ལས། 

འགྲེམས་ ཐང་ཆེན་ཟད་གགེམས་ཟེར་ 
པ་ཏ་བྲ། 

འགེམས་པ་ འཇམས་པ་དང་། གནད་པ་ 

དང་། མུབ་པ་དང་། གསད 

པ་དང་མངས་པར་བྱེད་པ་ཕོགས་ལ་འཇུག། མགེ་ 

འགེམས་པ་་བྲ། 
འགེམས་པར་བྱེད་པ་ འགུམ་པའམ་འགུམ་ 

ྦ ཤར་ཟིན་པ། 
འགེལ་བ་ བཀལ་བའི་བེད ཆིག་སྟེ། ཁལ 

དང་སླད་པ་བཀལ་བ་དང་། 
ཁྲལ་དགེལ་ཤ། འབྱེལ་བ།དང་། ཀ་གདུང་ལ་ 

སེགས་འགལ་བ་ལྟ་བུ། 

འགེལ་བྲེལ་ འགེཡ་བྲེལ་ན་ལྡན།ཏེ་ལོ་ན་གས། 
པརང་ཟར། 

འགེལ་གཡག་ ཀཁལ་འགེལ་བའི་གཡག | 
འགེལ་ལུགས་ ཁྲལ་དང་ཁལ་དང་ཉེས་ཆད་ 

ྦ སེགས་བཀལ་ལུགས། 

༤ 2. འགོ་ནན 

འགེས་པ་ མག་དང་ཤིང་དང་དཀར་ ཆེ 

ཡོལ་ཕོགས་ཁ་གས་པ། བཀས། ༧ 
དགས། ཁོར། དུམ་བུར་འགེམ་པ་ལྟ་བུའ | 

འགོ" པྲམུཁཿ མགོ་དང་། ཐྲག་མ 

དང་། དང་པ་དང་། ཙ་བ 

ཆེ། ཚོལ་འགོཡམས་ཆྱས་ཆ་བུག ཐེ 
ལ་ཐུག །ཅེས་དང་། མཁར་འག །དམག་འགོ།” 

རེ་འགོ། ཛྫོང་འག་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

འགོ་འཁྲིད་: སྡེ་ཤན་པ་སྟེ། དབྲ་འཁླེད་་ 
ཡའང་ང་། ། 

འགོ་འཇུ་བ་ ཨམསཀམཿ ཅེ་མོའམ་ཐག་མང་ 

ནངཔ་འཇུ་བ། - 

འགོ་སྟེད་ བྲེག་མའམ་རྫེན། ྫ 

འགོ་ལྟབ་པ། ཁམ་བུའི་རིགས་ཤིག ། 
འགོ་ཐུག་པ་ གྲངས་ཅིས་ཕེགས་མང་ཉུང་་ 

ྦ ཁུ ཟུན 

འགོ་འདྲེན་ ཆེ་འདིའི་འབ ་འདྲེན་དཔན་ 
དང་ཕྱི་མའི་འགོ་འདྲེན་བླ་མ= 

དང་། ཡང་འག་པ་སྟེ། གྲོང་པྡེའི་མི་ཕེང།བྲམས- 

ཅད་ཏི་ང་ཆན་སྟེ་འཁྲིད་བྱ
ེ ད་མ།ན་ལྟ་བྦུ། 

འགོ་ནད་ ལེ་བ། །སཔཔག། རིམྦྲས་་ 

ནད་དང་རེག་དུག་ལྟ་བུ།] 

འགས་པའི་ནདྲ 

འགོ་ནན་ བྲེག་མ།° 



འགོོ་སྣམ་ 

འགོ་སྣམ་ དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཐན་པཞི་འག 
རྣམ་ལྟ་བྲ། 

འི འགོ་པ་ ལས་ཀའ་འགོ་ལ་མིག་བལ་ 

བཀད་པ་གཏང་མཁན་ཏེ། 

ཡུལ་ཤྱི་ཆོ་དཔེན་ཞེལ་ངེ་ལྟ་བྲ་ལ་ཟེར། 

འགོ་དཔོན་ དཔན་པོ། 
འགོ་པེབ་ གསུབ། བྲག་དང་བྱ་ 

སྐྱེབས་ལྟ་བུ། 

འགོ་འཕེར་ གོ་ཆོད་པ། ལོ་ཆུང་ནའང་ 
ལས་འག་འཕེར་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

འགོ་བ་ ལེབ། པྲམུ།ཿ མག །མཙར། 
རང་ལ་ཧྭ་སུང་པགས་འགྲོཌ་ 

པ་དང་། བྲེག །འགཾས། གས། བསླ་བ། འགོ་ 
བྱའི་ནད་ངིམས་ཕེགས་དང་། རསྐེབ་པའམ་ལེན་ 

པའམ། བླང་བ་ལའང་འཇུག ། 

འགོ་བའི་ནད་ 
འགོ་བའྡིཝྷ་ལྔ་ མཉུའམ་ཞུང་སྟ་དང་། སྲཾག' 

ཧུྱ། དགྲ་རྙ། ཕོ་རྙ། ཡུལ་རྒ་ 
སྟེ་ལྔ་ཟེར་བ་ཕེགས་འདྲ་མིན་མང་ཡང་། འགྲེལ 

པ་ལེགས་བཤད་བརྒའི་རྒྱན་བཟང་ལས། འཇིག་ 

རྟེན་པའི་རྙ་ནི་འག་བའི་སྙ་ལྔ་ཕེགས་ས། །འདེ་ 
ལ་ངོཔ་འཇོན་མི་འྲད་པ་དྲ་མ་མཆིས་ཏེ། ཕོ་ར་ 

མེ་སྙ། དགྲ་ཉྭ། ཞང་ྙ། ཡུལ་རུ། ལེའུ་སྭ་ལྔ་ཟེར་ 

བ་དང་། ལེའུ་སྷ་ནི། ཆུང་བའེ་དུས་ནས་བརྐྱང་ 

བའི་ས་ཤིན་ཟེང། ལ་ཡས་ལེའུ་ཐེས་པ་བན་བྱི་ 

ནད་ངེམམ་སེགས། 

འགོ་མེ 

བད་ལ་གངས་དྲགུའི་མིང་ཨིན་པས། མི་རབ་མ་ 

དགུ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཨིན་ཟེར། ཨང་རྟན་ཅིག་སྐྱེས་ 

པའི་ཕྭ་༦། རྐྱེབ་པར་ཐེད།ངའི་ས ཝ འག་བའི་ 

ཧྭ ལྔ་མྙེ་ངཅོ ལྔ་འདྲེན་པ་ཡང་ཨད་དོ། །འཆཇིག་ 

རྟེན་པའི་སྙ་དེ་དག་གིས་བྲེགས བྱེད་ཚུལ ནེ། འཚོ་ 
བཞི་ཕཞམ་ཡུལ་ཉུས་མྱི་བཾ་ནས་བསུང་ཉིང་སྐྱོང་ 

པར་བེད། བཟུང་བའི་སམ་ཐོག ཧར བྙིང་གི་ 
དཀྱིལ་ནས་བསྲང་ཞེང་དེ་ཨང་འཇིག་ཉེན་པ་ལ་ 

བདྲད་བཙན་སགས་དང་། ཆམ་པ་ལ་རྫ་མགན་ 

པཾགས་པ། རྐྱབས་པའི་སྙའམ་དགབྲ་སྙམ་ཕྲག པ" 

གཡས་ནས་བསུང་ཞིང་འཇིག་རེན་པ་ལ་དྲག་རྙ་ 
དང་། ཆོས་པ་ལ་ཆས་རྐོང་དང་། རེཕྱའམ་ 

འགྲེ གས་པའི ཆུས་མཆན་།ཁུང་གཡན་ནས་པརླང་ 

ཙིང་ལུས དང་གྲིབ་མ་བཞེན་དྲ་མི་འབྲལ་ངར་ 

འྭགོགས་པའི་ཉའ། ཕོ་ཉཞམ་འགོ་བའི་ཉས་ 
མཆན་ཁུང་གཡས་ནས་ བསྲུར་ཞིང་འཇིག་རྟེན པ་ལ 

ཕ་མེས་ཀྱ་དྭས་ཞཕ་དང་། ཆས་པ་ཡྲྭ་བ་མ་ངཀྱད་ 

པའི དུས་ནས་ཞག་བའི ཕའ །འདི་ལ་མཚནྷ་ཧ་ 
ཡང་ཟེང་ར། །ཞེས་གསུངས་པའ་། 

འགོ་མ་ དང་པོ་དང་། དྲབ་མའར། 
བྲེག མ། ྦ 

འགོ་མའི་ཆུ་ ཐག་མའི་ཆ་སྟེ། ཞིང་གིརྫེན” 
དྲྭ་ཆུ་ཟེར་བ་དེ་ལྟབྲ་དང་། 
ཆུ་བཀྱིལ་བ། 

འགོ་མི་ འག་པ། འགཾ་བྱེད། ཧན་པོ༔ 



འགོ་དམངས 

འགོ་ད་མངས་ འག་བྱེད་དང་དམསངས་བྱིང་ 

ཡ་ཟར། 

འགོ་འཇིན་ ལས་གའི་འག་འཇིན་མཁན། 

འགོ་འཛུག་ ཕཡས་ཀའི་འགོ འཛུག་པ། 

འགྲོ་ཧ་མ་ གོ་ཏ་མ་ཉེས་པའི་ཡེགས་ཟྦང 
གྱི་ཀླག་ཚུལ་ཤེས་ཕྱེང་དྲ་ 

བཟོས་བ་གནང་བའི་མིང་ཡེག་གོ། 

འགོག་ ནིངྷརྷ བཀག་པའི་ད་ལྟ། 
དང་། ཙ་བ་ནས་འཐྲེན་པ། 
བཀག [དགག ཁེག ། 

འགོག་ཀུ། ཧ་ནག་སྐད་དྲ་འབྱང་བཞིའི་ 
ྭ ཧྷ་མོ་ཉིག་གི་མིང་། 
འགོག་ཏུ་མེད་ བཀག་བུ་མེད་པར་ཟེར། 

འཤོག་གཉམ་ ཉེས་པ་འགོག་ཆེད་དྲ་ལྤ་བའི 
གཏམ་རྟ"བུ། 

འགོག་ཐ་ས་ ཉས་རྐན།དང་བ་བ་མ་ཡེན་ 
པ་ཕགས་ལས་འགོག་ཐབས། 

འགོག་བདེན་ བདེན་པྙཾའི་ཨ་གྱལ་ཕྔག་ 
བདེན་དང་ཀྲན་བྱང་སྤངས་ 

; བབས་ཏྟ་བུ། 

འཕོག་ བདན་གྱི་ཁྱད་ཆ་བཞེ་ འགོག་པ། 
ཉཅི་བ། གྱ་ནྒམ་པ། ངེས་པར 

འབྱང་བ་སྟེ་བཞིའེ། ། 
སམ ༠༨༨༥ བུ ༤ ཛི ཾ ༢ ོ 

འཀོག་སླེམ། ཉིས་པ་ལས་འགག་ཅཙང་དྲན 
ཤེས་བཤཀ་ཡད་ཀྱིས་ཟྒོ་གསུམ་ཕྔམ་པ། 

འགོང་པ་ 

འགོག་པ་ 
པ། འགེངས་པ། འཇག་པ། 

བཀག ཁོ་ཀ་ཅེས་པ་དང། ཙ་པ་འགོག་པ་དང་། 

འགག་པར་བྱེད་པ་སྟེ་བང་ཆད་བྱེད་པ་ལའ།། 

འགོག་པ་ར་ རི་བོ་དགའ་ཝན་བྱི་གདན་བ 
ཆགས་རའེ་རི་དེའེ་མིང་སྟེ། 

དཀའ་ཝྲན་འགོག་པ་ངི་ནས་ཇྗེ་བླ་མཕ་ཆོགས་དྲང 
གཏེང་ནས་བཉེས་པའ། ། 

འགོག་སྤོད་པ། ཕེམཔ་ཀྱི་རྟམ་རྟེག་འགོག་པ། 

འགོག་པའི་སྙོམ་འཇུག། འགག་པའི་ཏིང་ངེ་ 
འཇེན་ལ་བཞགས་པའ། ། 

པཏཡ། རྦོད༔ བཡཏ། ཉོན 
མོངས་པས་མཆོན་ལོག་རྟོག་ 

འགག་བྱེད་ཀྱི་རཾམ་པ་ལྟ་བྲ། 

འགོག་བྱེད་ 

འགོག་བྱེད་མ" པ :! ཆྲ་མེ་ཨམུཧཱ། ཧྱ་གང 
དྭ་བབས་པའ་ ཐྩཁཐུཀྐེ་ཀྐ 

མིང་ཇོ་།།། 

འགོག་རྩི་  ཧ་བཟའ་འགག་ཅེ། 
འགོགས་ བཀག་པ། ཆུ་དང་ལམ་སེཌ། 

སློལ་བ་དང་བགལ་པར་འཇུག། 

འགོགས་པ། འགེགས་པ། ་ པ 

འགོགས་ཤྱེད་ ཁྱ་བོ། མཛའ་ཁགྲཾགས། 
འཀགོང་ སླུག། རྒྱལ་འགོང་ཕོགས། 

འགོང་པ། ཉསགས་པའམ། འཕགས་པའི་ 
དན། ཁྲ 

ནིངདྷཿ འགེགས་པ། འཇག་ 



འགོང་པོ 
༨ ༄༧ 

€°གང་པ་ 

འགོང་པོ་རྡོ་ 

བྲིགཧཾ། འདྲེ་ བྱེ་བྲག་པ་ཞིག 

གི་མེང་། 

ཕ་ཝང་ལང་བྲ། མཆིན་པའི་ 

༤༠༦ ༢༤ ༠ 

མདག་ཅན་བགྱི་རྡེ་ཡིག་འ་'འཇུག 

སྟེ་དམ ཅན་གྱི་བླ་རྡེར་ཡང་འཇུག་ཕྲེལ་འདྲག། 
འགོང་བ་ 

འགང པར་ཉཤཱས་ཉེས་པ་ལྟ་བྲ། 

བྲིཏ། འདའ་བ་དང་། 
སྨད་པ་སྟེ། འདི་ལ་སུ་ཡེས་ 

སླག་པ་དང་། 
འཁོན་པ་ལའང་།། 

འགོང་བ་པོ་ 

འགོང་ངོ་ 

འགོང་མེ་རུང། 

འགོངས་ 

འགོངས་ནྲ་ས། 

འགོངས་པ་ 

འགོད་ 

འགོད་པ་ 

གནོད་པའམ་སྨད་མཁན་ཏེ་ 

འགོང་པ། འགོང་བ་མོ། 

འགང་པོ། འདྲེའམ་བགེཌ། 

སླག་བྱེད། 

འདའ་མི་ངང་། 

འདས་པའི་དན་ལའང་འཇུག།
 

རྒང་ནས་གནན་པའ་བདལ་བ། 

འགང་བའི་འདས་ཆེག ། 

འདྲུན་ཤ། བམ 

-འགོངས་པར་ནུས་ བཟླག་པར་ཧྭས་དང་། 

རྒྱལ་བར་ཧྭས་པའེ་དན། 

བདེ་བ་དང་ཐ་ཕགས་བཀོད་ 

པནམ། འཁད་བདི་དྭ་སྔ་བ། 
བཀད་པ། དགད་པ། ཁད་ 

པའི་དན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི 

ཐླ་ཟགགཞེ་པལ་པ་ 

འགོར་གཞི 
འགོད་པ་ཅེ་ཡོད་ ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད། _ངགལ་ 

ཅི་ཡོད་ཅེས་པའི་དན། 

གམ་པ་དང་འགམ་པའི་ང་ལྟ་ 

བ་ྟེ། འགྲོ་བ་སྟེ། གོམ་པ 

རྱབ་ནས་འགྲོ་བའམ། བླ་མ བློབ་དཔོན་ཕེགས་ 

ཀྱེ་སྐུའི་བླིབ་མ་དང་ན་བཟའ་དང་བཞུགང་བདན 

པགས་ལ་རྟེང་ནས་འགམ་ན་ཉིས་པ་ཆེ། ཞེས་བ 

འགོམ་པ་ 

ལྟ་བུ། 

འགྲོམ་བུ་ ལམ། 
འགོམ་ཡུག་བཏང་བ་ ཕར་འགོམ་ཚུར་འགོམ 

ཤྭ བྱེད་པ་དང་། ཏང་པས་ 

འགམ་ཤིང་འགྲེ་བ་དང་། གོམ་པ་པོར་པའི་ཆེང་། 

འགོམས་པ་ གམ་པ་བར་བའི་འདས་ཆེ 
དང་། ཁ་ལ་ཕྱེ་ཕགས་ 

འགེམས་པའི་དན་དྭའངང་།། 
དུས་འགྱང་བ། ཡུན་རིང་ 

བའམ་ཐགས་པ་དང་། པྲལ་ 

འགར་དང་།། རི་འགོར། ཆྲ་འགར། ཕེབ་འགོར 

འགོར་ 

གནང་བ་དང་། འགོ་པར་ྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

འགོར་ཐ་ གྲུལ་བ། ཡམ་དྲ་བྲགས་པ། 

ལམ་དྭ་འགར་བ། འགྱངས་ 

འགར། 
རར ~~ - ༨ 

འཐོར་གྲཞ་ དུབ་ཆེད་འགེར་བའེ་གྱིའི་ 
ཡོད་མེད་ 



འགལ་བ ༦༠༢ རླ འགིང་བག 

འགོལ་བ་ སུཔཤུ། དབེན་པ་སྟེ་གསར་ འགངས་ཐེན་བྱད་པ་ དཔ་བཕགས་ངང་འཁྲེན་ 

གྲོསཔ་བྱེད་པའི་གནས། པོ་ བྱེད་པ། 

བཾང་འགྱེད་གནས། བརྩེན་གླབ་བྱེད་གནས་ འགངས་པ་ ཧྭཱན་རིངས་པའམ། ཡན་ 
ལྟ་བུ ལའརོ་།། ༦ རེངས་པ་དང་། ཐྲག་པའམ་ 

འགཐོལ་ས་ ལམ་གཉིམ་པོཌ་བཔེ་པར་བལ་ ཀླ འགང་གཉིའི།'ད་ན། ཧྱ 

མཔ། ནཾ ལ་འཁྲུལ་ཤོད་པ་དང་། འགངས་མད་ དུས་འགྱརས་མེད་པ་སྟེ་ཕྱང་པ། 

ཨང་། དབེན་མའམ། དབེན་གནས་ཕཌ་ལའང་།། འགརས་བཟྲིང་གཏོང་བ་ ཡས་དུས་མགས་ 
མྱཤོགས་པར་མ་བས་པར་ 

ངང་བསྲིང་བྱེད་པ། 
ཤིང་ཤུན་གྱི་ཆི་ཁུ་ལམ་བྱང་ 

བའི་འགྱིག ། 
འགྱེག་ཆས་ འགྱིས་ལས་བཟོས་པའི་འཁར 

ལ་དང་། གདན་ཆས་དང་ 
ཆར་ཁེབས་ཕོགས་ལའ།། 

འགྲོས་ བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཉིག་དང་ངབ་ 

མིང་ཉིག་སྟེ། འགོབ་ལོ་ཙྭ་ ཁུ 
བ་དང་། བློན་ཆེན་འགོས་ཀྱིས་ལ་ཆེ་དགད་ འཛ 
གསུམ་དྲྭ་བཅད། ཅེས་པ་རྟ་བ། 
འགཀོས་པ་ ལིཔིཊ། དྲི་མ་དང་ན་ཚ་ཕཌ 

ཕན་ཚུན་འགཾས་པའི་འདས་པ། 

འགོས་འཇས་ ངང་པ་ལ་འཇུག ། 
རཿ .¬ང. གེང། ལུཕས་ཀི་རྣམ་འགྱང 

འགགྲ་འགུར་ འབྲུར་བའི་དན། ཞཧ ་ ྲ བཿ དད ་ 

འགྱག་བ། བད་རིཾང་སྟེ་ཀྐྱག་པ། ༄ག་  ་ 
ལུས་འགྱིང་པ། 

འགྱང་བ། འགོང་གཉིར་གྱར་པ་རྟེ། དྲས 
དང་ཕཾ་ཉ་ཕོགས་འབྱངས་པའི་ 

མིང་ངམ་། འགྱང་བྱ་མ་འཇས་པ་དང་། ཕྱིར་ 

འགེང་ཕུང་ཁོང་ངན། འྱིང་ཕྲ་ཉེས་པའི་ཕ་ 

ཆའི་མི་སེམས་གྱད་ངན།པའམ7 

རྱྱ་དག་ངན་པ་ཉེས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པེ། ། 
འགེང་བ་ ལལི་ཏཿ རངལ་བཞི་འབྱིང་བ 

རི ' སྟེ་ཡང་འགྱིང་བ། མི་ལ་ 

° ཛཾ འབྱིང་ཞེས་པ་གཞུན་ལ་དམའ་བར་བརྟ་བ། 
འགྲངས་ དམ་བཞབ་པུཧ་རོང་པར་ འགྱིང་བག་ གྲ་གས་ཀྱི་ངལ བའི་ རྟམ་ 

འགྱངས་པའེ་དྲས་ཞདས་པ། “ འགྱུར། 

འགྱང་། ལོ་མང་པ་མི་འགྱང་། ཉི་མ་མང་པཾ་ 
མི་འགར་བར་གང་མགྱགས་ཕེབས་གསངས་ 

ར་གམ་གནང་ཚལྟ་བྲ། 



འགྱེང་བག་ཅན་ 

༡༣གྱེང་བག་ཅན་ དབྱིབས་གཟུགས་བཅེས་ཤིང།་ 
མཇེམ་པའི་ཉམས་ཅན་ནམ་ 

མཚར་བའི་རྣམ་པ་ཅན། 

འགྱིང་ཚུལ་ ཁེངས་པའི་ཚལ་དང་། སླེག་ 
པའི ཚུལ། 

འགྱིང་ཞིང་ལྡེམ་པ་ འཁྱག་ཅིང་འགྲུལ་བ་དང་། 

ལུས་ལྡེམ་ལྡེམ་གཡོ་བའེ་དན། 
འགྲིངས་པ། འབྱིང་བའི་འདས་པ་དང་། 

བཀང་པའམ་འགེངས་པ་ 

དང་། འྲད་བཞམ་ཆོགས་པའི་དེན་དའངོ་། ། 

འགྱེམ་པ་ པརྡརིཿ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ 

བྲིག་གམ་མུ་འཁྱད། 

འགར་ཏེ་མུས། སྟག་ཟིག་ཁློམ་གྱི་སྐད་ཨིན་ཡ། 
རྒྱ་གང་སྐད་ནི་གནྫྱབདྲ་ཟེར་ 

བ་དང་། རྒྱ་ནག་པཔ་པལྤཏྲེལན་ཟེར་བའེ་དྲི་ 

བ་ཟང་གིེ་མེང་། 

འགྱྭ་དཀའ་འཁྱིལ་ཞིང་ འཐོན་ཁག་པར་ཆོཌ 
པའམ་། འབྱང་དཀའ་བང 
འདུས་པའི་དན། 

འགྱྭ་བ་ གློ ཐད ༦ ག་ལྟ་བུ 
འགྱར་བཞི་མ་འ་ངས་པ། 

འགྱར་ གཡོ་བའམ། མི་བཏན་པའི་ 

ྦ དན། 
འགྱར་ཁུག་ དབྱངས་ཀྱི་གདངས་དང་ 

འགྱུར་།ཁུག། 

༩༡༣ བར ་ 
འགྱར་རྫངས་ དབྱངས་ཀྱི་འགྱང་ཕུཌ་ལྟ་བྲ། 

འགྱར་ལྡོག་ རཧྲུན་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པང་ 
ཕྲི འཕོ་བ་ལྟ་བྲ། 

ྦ འགྱུར་རྣོན་པོ་ ཡན་ཚྭ། 

འགྱུ་ཧབ་ རྒྱང་བ། གྱང་པ། གྱརང་ཏེ། 

གླུཆ་ཏེ། །གྱར་ཅིག །གྱུང་ 
ཟིན་ཟེར་བ་རྣམས་ཀྱི་མ་ཞོངས་དང་། དཀའ་ 

ཞའཐབུར་བཇྙན་འཕྱར། མབ ཅརྱ་འེམ་ཆོག་ངོམ་ཆ། 

ཉཅེས་པང ཀྱངང་།། ྒ ་ 

འགྱར་བ་མོད་པ་ ཨམཁྱར། འཕེ འགྱར་མེད་པ་ 

རཁ་པར་གནས་པ། 

འགྱར་བའི་ཆོས་ འདས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཡའ།| 

འགྱར་བའི་བདེ་བ་ འཁར་བའི་བདེ་བ། 

འགྱར་བག་མཁན་ གླ་མཁན་ཡའ།། 

འགྱུར་ཕྱེད་  ཐལ་ཏོག་དང་། བ་ཚྭའམ། 
ཡན་ཚྭ་དང་། བླ་སེམས་ 

གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པའི་ཕྲ་ 
ཆལ་ལའང་། ། 

འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཆྩ བཛྭའི་ཆུ་ལྟ་བྲ་ཡིན་གྱི་ཚྭ་ 

གསར་དྲ་བཏབ་པ་མིན་ནམ་ 

ཞེས་གསུངས། 

འགྱུར་བྱད་ཀྱེ་འན་ཚྭ་ དིང་ཤིང་འཁོལ་བ། 

འགུར་བྱེད་རྡོ་ ལན་ཚྭ། 
འགུར་མེད་ ཨཀར། ཉག་པ་མི་གཞ་བ། 



འགུར་ཚིག་ ཐུད་རར་གི་ཧུད་ཆིག་དང་པ 
ཛོ གནས་མུ་འཇག།ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

འཉར་ར་ བྲཝྲཏི། ཆོས་དང་ཆོས་པེགས་ 

འགྱང་བཞིན།པ། 

འགྱར་ར་ ཅེག་ འགྱང་ཚད་དེ། བསྒྱང་བ་ 

ྲ ྦ དང་། ཀུན་དང་། བྲམས་ 

ཅད། མཐའ་དག །འབྱར་བ་མཐན་དག་ཅེ་བ་ 
་པ་ལྟ'བྲ། ྦ 

འགྱུས རྐང་ཆིག་ཕེགས་འབྱས་པ། 
རྣམ་རྟོག་འོག་གྱས་ཕོགས་ 
འགྱས་ཟིན་པ། 

འགྲས་པ་ འགྲེམ་པ་དང་། ཇྔསུ་སྟེཌ་ 

པ་དང་། འདང་བ་དང་། 
སེང་བ་ལའ། ་ེ 

འགྱེ་ འོང། གཏོང་ བཞི་བ་ བ་ དང་ 

ཚེ ཧབ་གད་བྱེད་པ་དང་། 

གཡུལ་འགྱེད་པ་དང་། རྫུལ་བ་འབྱེ་བ་དང་། 

་འད་ ཟེང་ འགྱེ་ བའི་མ 'འངྲས་པ། 

༡ཕྱེ་ཐཿ -; བཉྲིབ་སབེསུ་བ་སྟེ་ཧེ་སུཧུ 
_ ཐདད་དུ་ཁ་གྱེས་པ། དེ་དག 

ྦ ལས་ཧྱེས་ས་ཊེབ་པ་ལྟ་བྲ། 

འགྱེག་ དཀའ་གནད་དམ་དན་དམ་ 
ཀོ དང་རྱིང་པོར་འཇུག་རྟེ། བོན 

ཟབ ་ དབོའི་ ཟི འགྱེག་ མན་ ངག་ པཔ ཅབ 

༣༩༠༧ ་ 

{ 

༩གྱེད་མ་ 

འགེར་བ་ 

£ ˆ 

འགྲེཏ་བ་  གཏོང་བ། ་ 

འགྲེད་ བགེ་བ་སྤོས་པ་དང་གཏང་ 

` བ་སྟེ་འབྲབ་མ འགྱེད་པའམ་ 

གཡུལ་འགྱེང་པའི་བྱེད་པ་པེ་དང་། གཙང་གི་ང་ 

གཉིས་ནི ར་ལག་ཤང་འབྱེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཡང་དྲངལ་པཌ་ཆོཌ།'མི་རེ་ལ་འགྲེམས་ཏེ་སྟེར་བ། 

དཔེང་ན།དཀེ་འདུན་ལ་མང་འགྱེད་འབྲལ་བ་ལྟ་བྲ། 

འགྱེད་སྟེབསྲ། སྤུལ་པ་སྤོབ་པའམ་འད་ཟེར་ 

_ མྲཾ་བཞམ་ཕོ་ཉ་ལྟ་བྲ་བཏང་ 
བའི སྟབས་ལའ། ། ་ 

འགྱེད་པ། གལཧ། བཆཡཿ བིཀྲཧ། 

ཟུ བི་བད། པཅོདན། འགེད་པ། 

འགྱེད་པ་འགྱེད་པ་དང་། འཐབ་མོ་འབྱེད་པ་ 

གཡུལ་དྲྭ་འགྱེད་པ། རླྱལ་པ་འགྱེད་པ་དང་། ཕཾ་ 

ཉ*འཤྱེད་པ།དང། ཡས རྗ 

བྱྱིས་ ༤ ངོ་འ དང ཕྱིན་ང་ ལའང་ ་! 

འབྱེད་ པར་ མི་འདོད་ གཏང་ བའམ ་ཙད་ པར་ 

མི་འདད། 
ཕྲ་ནེ མེན་པ། ཕྱོགས་མཾ་ཕོང་ 

རི ཕྲལ་བ་ དང་། མཾ ་མཐུན་པར་ ( 

_ེད་བའི་གདོན་རི་གས་ཤིག། 
དང་བ་དང་། སྦོང་བ་སྟེ་ 

. མཇའྲ་གྲཾགས་ ཕཱན་ ཛུན་ཁ་ གྱེར 
༦ 

རོ ས་ཁྲ ཡའང་ ¡ 



འགྲེལ་བ , བྲུ འོ 

༧འགྱེལ་བ། གན་རུལ་དྲ་འབྱེལ་བ་དང་། 
མཔ་ལ་འགྱེལ་བ་ལྟ་བྲུ། 

ˆ༩གྲེས་ ྒ' ཕན་ཚུན་ཕཾ་ཕ ང་ཁྲ་གྲེས་པ་ 

སྟེ། ཆུ་དང་ལམ་མད་དང་མེ་ཕེཔོང་ཁ་བྱེང་པའི་ 
-ད་ལྟ་བ། 
འགེས་པ་ འགྱེ་བའམ། འབྱེད་པ་སྟེ། 

ཕན་ཚུན་སེ་ཕེར་འགྱེས་པ་ 
-དང་། བཀྲམ་པ་དང་། ཁ་ཕྲལ་བ་དང་། ཕྱེ་ 

-བ་དང་། འཕྲེས་པ་དང་། གསལ་བ་བེགས་ལ་ 

འཇུག་གོ ། 
་འགྲག་ཐེལ་ ཡས་དམ་དང་། འྱོག་བྲེལ 

ྦ ད ཆབས་བཅས་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ་ 

དངས་ཆས་ལ་བམ་ ཕུག” རྒྱབ་ནས་ གཏང་བང་འཇུག། 

( འགྱོག་པ་ འགྱེན་ དྭ་འགྱོག་པ་པཾ། 

འགྱོགས་ རག རར བཏིག ཆམ འྲགཾ 

བའི་མིང་། ྦ 
་གོགས་ཁྲེ་ 8ྱོགས་དང་། རོས 
འགགས་པ་ ྲ ཡར་ཀྱག་པ། 

 འགྲོགས་ཕྱང་ འཁྱགས་དང་། ཕེབས་བྱམས 
 མརམཔེབས་ ་འཇམ་ པེགས་ལ་ 

འཇུག | 

སོགས་བྱེད འདེགས་བྱེད་དེ་སྲང་ཉག' 
- ལྟ' བུར་ ཟེར། £ 

 འཧྱོགས་ཤིང་ལ་ སྨ 8 བཅང 

ཞྱོད་པད་ཉཱཀྱུར 
འབྱཌ་པའི་ཤིང་དང་འགྱེགས་ཧྱྱབ་བྱེད་ཡའ།།, 
འགོང་བར་བྱེད་པ། དྲས་ཚོད་འབྱངས་བར་ 

བྱེད་པའམ། འགྱངས་པའི་” 
ངོ བྱེད་ཆིག་ད་ལྟ་བར་འཇུག ། 

འགོད བྱ་བ་ཞཾར་བ་ཕགས་ལ་ཕྱིཔ་ 

སུ་འགྱེད་པ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བྲ། ྦ 
འགྱོད་པ བ་ལས་གང་ཉིག་རྫོན་དྲ་ 

བགྱིས་པ་རྟམས་མ་བསྒྲབཔ་ 

ྦ བྲཐ་ཡང་ཉ་ཉེར་ཇེས་དྲ་ད་ལེམ མ་བརྙེད་པ་ཝ། 

འགོད རྣམ་མང་ དྲག་བྱེས་སུ་མ་འབུལ་རང་ 
ཡུལ།འགྱེད། དཔའ་བ་རེབ་ 

བྱས་གཅིག་བྱང་ན་ཕེམས་ང་འགྱོད། མདོན།་ 

གཉེས་སུ་མ་བྱས་བྱམ་རུ་འགྱོད། ཟུ ངེར ཐཱ 

གཅག་བྱུང་དུས་ཇ་རེ་འགྱད། ཏ་ཕཾ་གཉིས་ཟུ་མ 

གཔ་བྱེསྲ'འགྱེད། རྟ་ཤི 
འབྱེད། །ལྭ་ཚེབ་གཞུ་ན་དྲས་མ་བྱཔ་ཧས་དྲས་ 

འགྱད། །འཆེ ་བདག་བདྲད་པ་དེ་བྱང་དྲས་དེ་× 

52 

ཏ་ཤི་སླ་ཁུར '་བྱང་དྲས་ཇ་ངེ་ 

ྒ .འགྱོད་པ་ མད་པ་ ཐེམས ཆོ ཆེད པཱ 'བྟེ། ངོ 

ོ ལ་འགྱོད་པའི་སེམས ་མེད་པར 

ངོ ཁྱེད་ཡྲ་ཕྱིན་ན་ཞྭེས་པ་ལྟ་བྲ། 

.འགྱོད་པའི་དྲེ་མ་ བླཾ་སེམས་ལ་འགོད་པནི་ 
སྐྱེན གྱིས་མ་གས ཟ 

འགྱོད་པ པར་ འགྱུར་ . རྟགས་དཔྱད་རྫོན་བགྱིསྲ 
ངོ མེད་ པས་རྗེས་ ་འགྱད་བསྱེད་ པ། 

*༈ # ཏ#-༤ 



འགྲངས་པ་ 

འགྱེད་པ་འགྱུར་ཏ་རེ 
འགྱོད་པར་འགྲུར་ཏ་ར་ ྦ འགྱེད་པར་འགྱར་ 

ངེཔ་པོ་ཉེཕ་པ་ལྟ་བྲ། 

གཞུན་འགྱད་དྲྭ་འཇུག་པ་དང་ 
འབྱེད་པའི་རྒྱ་བྱེད་པ་ལྟ།བྲ། 

།འགྱོད་ཚངས་བྱེད་པ་ འགྱོད་བཤགསཔ་འབྲལ་བ། 

འགོད་ཟིན་པ། འགྱད་པ་སྐྱེས་ཚང་བ། 

འགྱོད་ བཤབས་ རྫན་དྲ་སྡིག་པ 'བྱམ་པ་ལ་ཇྗེསུ། 
འགྱོད་ཕམས་རྐྱེས་ཏེ ་ཕྱིན་ཆད་ 

མི '་བྱ་བའི་དམ་བཅའ་བྱམ་པ། ྦ 

འ༢གྲ་བ་ དྲ་བ་སྟེ་གོས་དྲ་བ་ལྟ་བྲ། 

འགྲགས་གྲགས་ ཨཏྲིཐ། འད་ཧ་ཅང་ཆེ་ 

བ་ཐུག་གམ་སྩམ། 

འགྲགས་པ་ ཐགས་པ། དེའི་ན་ལམ་དྲ་ 

འགྲགས་པར་འབགྱུང་ན། ཞྱེས་ 

པ་ལྟ་བྲ་སྨོན་པའི་བསྐལ་ཆེག། 
འགྲང་ གྲོད་པ་རྒྱགས་པ་དང་། ལྟ་བ” 

འགྲང་བ་ལྟ་བྲ། 

འགང་ྟཾགས་ ཉོ་བ་རྒྱགས་པ་དང་བཀྲེས་པ། 
འགང་བ་ ཟས་ཀྱིས་ཆེམ་པ། བཁུ་ཟཔ་ 

ཟས་རྗེས་གྲེད་པ་འགྲངས་ 

ཟེར་བ་ལྟ"བྲུ། 

བླཱ་རི་ཏ། ར'ཁྲ་ཟབ་ཀྱིཔ་ 

བཏགས་ཟིན་པའི་འདས་པ། 
ཆོག་དང་། ཆམམས་དང་་། 
༩ ༤ ༤༦༩ ˆ. 

ངམས་པ་སྟེ། གྲེད་པ་འགེངས་ 
ར་ས ལས ༣༠པརའ་མ འར ༨༧༡༣༧༧ ་རམསའལ་སལ་ར བ་ས པའི ༧ ར་རིེ་སབ་སམས་པཡབབ་ཟ་ག་ 

འགྲངས་ 

 འགྲན་ཆེག་ 

པ་དང་། ལྟཾ་བ་འགྲངས་པ། གསུས་པ་ཟམ་ཀྱིས་་ 

རྒྱགས་པ འགྲན་པ་ཡའང་འཇུག་གོ། 

འདྲད་པ་ བགྲད་པ་དང་དན་མཚངས་ཏྲི 

ཁ་གདངས་མིག་བགྲད་མཆེ་ 

བ་གཅེགས་ཞེས་པའི་བཀྲད་དང་ཀང་པ་བགྲད་ 

པ་སགས་ལ་འཇུག། 

525 རྔགན་ཝཾ། ཏ་ཕགས་བཟང་ 
ངན་ཕན་ཚུན་སྔང་བ་ཕེགས། 

འདྲན་གི་དེ་མེད་ འགྲན་ཟླ་མེད་པ། འགྲན་ 
ཨ་མེད་པ། འགྲན་གྱི་དེ་ཟླ་་ 
མེད་པ། 

འགྲན་ཐུབ་པ་ འགྲན་ཧུས་པ་དང་། འཁྲན་ 
ཕད་པ། 

འགན་དོར་གལ་བ་ ཧོལ་པའམ། འཐབ་ཙོད་ 

ྦ བྱེད་པ། འགྲན་ཟླང་གལ་བ། 
འགན་དུ་འཇུག་པ་ ཙལ་དང་ཡོན་ཏན་དང་ 

སྟེབས་ཕྲགས་ཕན་ཚུན་འཁྲན་ 
དུ་འཇུག་ག། 

འགྲན་དེ་ ཕས་ཧཱལ་དྲག་པོ་སྟེ། འགྲན་ཟླ།, 

འགྲན་པ། བམྦྱར་བ་སྟེ། ཕྱག་ཁྱད་རྣམ་ 
ཐོས་བྲས་དང་འགྲན་ཞེས་པ་ 

ཉ་བ། 
འགྲན་ཆྭོག། ཕན་ཆཚན་ཁ་གཏམ་དང་ཡེགས 

བཤད་མེགས་ལེཌ་བསྔང་བེད་ 
དིཆག 



ཚའུ་བ་ཅའ་སང་ཆཝ་མ་ 

“འགྲན་ཟླ་ 

འགྲ ནཾ ཅར རར" 

་འགྲམ་ 

འགྲན་ཡ། འགྲན་གྱི་ད་ཟླ། 
འགྲན་དེ་རྣམས་དེན་གཅཾག། 

འགྲན་ཟླ་མེད་པ ཁ་ཡ་དང་ཨཡ་བཟུང་བ འེ་ཟླ་ 

བ་མེད་པ། 
འགན་ཕསེམས་གཞན་གྱེ་ཡོན་ 

ཏན་དང་མངའ་ཐང་ལ་འགྲན 
པའི་སེམས་ང་རྒྱལ་གྱིས་སླད་ཕ། 

ཏཱཾངཾ། ཧཱ། ཆུ་འགྲམ་དང་། 
རྨང་འགྲམ་དང་། ཚཾག་པའི་ 

༤འགྲམ་དང་། ཁའི ་འགྲམ་དང་། ཁང་ཕའཞི་འབྲམ་ 
དང་། གྲཾར་པའི་འགྲམ་དང་། 
དྲང་ ཉེ་བའི་འགྲམ་དང་ 

དགོན་པའི་འགྲམ 
།གཟང་པའི་འགྲམ་ 

དང་། ཡམ་གྱི་འགྲམ་ཕེགས་ལ་འཇུག་གོ། 

་འགྲམ་དཀྲས། འགྲམ་པའི་དྲཀས་ཏེ་ཉ་བོང་ 
ཉ་བྲ་འགམ་དྭཀས་རིང་པོ། 

་འགྲམ་སྐྱས་ འབྲམ་པ། 
་འགུམ་སྐྱོང་ ངས་སྡལ་གྱི་མིང་། 
་འགྲམ་སྐྱེར་ ཙིག་འགྲམ་གྱི་མུ་ཁུད་ལྟ་བུ། 
་འགམ།འགྲལ་ ཡུལ་ཁམས་གང་ལའང་མི་། 

ྦ གོ རིཌ་འགྲམ་འགྲལ་མང་ཞེས་ 

པ་ལྟ་བྲུ། 
འགྲཔ་ངོགས་ ཆ་བགལ་བའི་རྫིང་བྲའི ་ངགས། 
འགྲམ་གཅོད་ མན་ཆ་རའི་མིང་། ྦ 
འགྲམ་ལྕག། འབྲམ་པར་ཡག་པས་རྡེག ཟོ 

ྦ སྟེ་ལྡན་ ལྕག་ཞུ་བ། 

.འགྲམ་གཞི. 

འགྲམ་ཆང་ བཐད་མེད་མཇེས་མའྲི།བ་མྱར་སྟེ། འགྲམ་ཆང་གཏང་བས་བ་ཀྲ་ ལ་བཅད་བཅྩིན་ཁྱེས་པ་ལྟ་ཐ། 
འགྲམ་སྟེགས། ཙིཌ་མྐེར་དང་ཡང་ཐང་ར་མ་ ཅན་གྱི སྟེགས་བུའམ། གྲཾང་ 
གསེབ་པ་ལྟ་བྲས་ཕྱི་ལ་གསང་ཕར་མེགས་འཇོག་ 
ད་ལེབ་མགས་རིམ་པར་བཙེགས་བཞུག་པ་བྱེད་ 

ལྟ་བྲ་ལའང་། | 

འགྲམ་ན་ ཞླམ་དྲུ་དང་། གམ་དྲྭ། ཇ་ 

ང་སྟེ། ཆུའི་འགྲམ་ན་ཡོད་ལྟ། 

འགྲམ་ནག་མ་ རྫོ་སྨན་རྣམ་གདུང་མནཾ ་མིང་། 
འགམ་པ་ ཀཔཾཧ༔ ཧཿ ཁུར་ཆོམ། 

འགྲ་པ་ལ་བརེན་པ ཟེར་བ་ཝུ། 

འགྲམ་པ་ཉམས་པ་ ཀ ཀོའམ་མ་ནེའི"།ཤུགས་ 

. ཉམས་པ། ྦ 
འགྲམ་པར་དཀིགས་ ཁ་གདང་ཁེབས་ཕའམ 

ྦ བྱད་བེན་གཡགས་པ། 
འགྲམ་པོ་ ཁྱིམ་མཆེ་སུ་གཞས་པའམ་ཨང་་ 

ན་གནད་པའི་གདོན་ཞྲདི་ 
ཉེག་ལདང་ང་། 

འགྲམ་ཕུག་ ཁའེ་འགྲམ་ནང་ཕག་གཡས" 
གཡོན་ 

འགྲམ་ཕུགས་གང་ ཁའི་འབྲམ་ཕུག་གང་། 
འགྲམ་གཞི་ མང་འགྲམ་མམ། ཅིག ཐཞ 

འགྲམ་གཅི་གདིང་ལའོ།། 



འགམ་ཡེག 

འགྲ གག ཤེ གི 

_ འགཁྲམ་པ་དང་། ཕྱོགས་ཕན་ 

ཚུན་གཏང་པའི་བཀའ་ཤོག་ལྟ་བུ་
ལའང་ང | 

འགམ་རུས་ འགྲམ་པའི་ངས་པ། 

འགྲམ་ལེགས་ གླུང་ཆེན། 

འགྲམ་གཤོག་ འགྲམ་རས་ཀྱི་དབྱིབཔ། 

འྲགོམ་སེ་ ཕུག་ཕེའམ། རུག་པོ། 

 ་ སཾ་ བྱེད་པ་ པ་པའམ། པཾ་མི་རྟེ། ཡུལ་ 

ཕར་ཚུང་འགྲེ་མཁན་ལ་མིག་ 

བརྟ་བྱེད་མཁན། 

མེ་ཏོག་ཕེགས་སར་འགྲམས་ 

ྣ པ། ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཕུ་འགྲམས 
¡ པ། མི་ལ་འགྲམས་པ། ལཡུས་ལ་ནད་འགྲམས་པ། 

མ ལ་ཆོང་ཟོང་ཕོགས་འཁྲམས་པ། 

འགྲམས་པ་ 

འགྲམས་ཚད་ ཡུས་ཡངས་ལ་ཚད་པ་ཧ་ཅང 

རྒྱས་པ་ཉེག | 
ཞཱེ་འགྲས། འཁན་འགྲས་ཟེང་ ཇྲགས་ 

་ྒ བ་ལྟ་བྲ་ཕན་ཚུན་མ་མཐུན་པ། 

འགས་འགྲུམས། གཡོ་དང་བྱ་གྱ་ལྟ་བྲ། 

འགྲས་འགྲུས་ གཤོ་དང་བྱ་གྲ། 
༩ྲགས་པ་ སྔང་བ་དང་། ཕཱན་ཚན་མི” 

མཐུན་པ། 

༠གྲིག་ བཀུཀྲཿ ཟྱར་བ། གྲ་འཁྲིག 
རུ པ་བྱང་བ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

འ༽ྲ ༤༽ ༠ སསག ༢༤ ༤༧ 

འགྲུག་འབྲུག' ཆག་འཁྲག་པ། 

ར་འ 
¥༩ ༠ འགྲིམ་འགྲུལ 

ྦ རྔའི། ཛཡཿ རང་བའམ་ ་ 

འཐུས་པ་སྟེ། བང་མེད་བཟླིཌ་༤ 

པ། ཁ་འགྲིག་པ། ཁ་མྲར་འགྲིག་པ། གོང་འཁྲིག་ 

པ  གྲལ་འགྲིག་པ། རྟེན་འབྲེལ་འགབྲིག་པ། བླ་་ 

པེམས་འགབྲིག་པ་ཞེས་ཕེགས
་ལ་འཇུག ། 

འགྲིག་པ། 

འགྲིན་པ་ བཤལ་བ། གྲོད་པ་འབྲིན་པ།- 

འགླིབ་ ༡མས་པ། སླེབ་པ་དང་། 
ཆོས་འགྲིབ་པ་སྟེ། ཚོམ་ཉེཔ་ 

ྦ _ པ་དང་། འཕེལ་འགྲིབ་ལའང་། 

འགྲེབ་དུས་  གསུམ་ཝན་གྱི་དུས་ཀྱི་མིང་སྟེ་ 

དམ་པ་མི་ལྡན་པ་ཨང་ཟེར། 

འགྲེབ་པ་ ཨྭྭཡ། ཕླིབ་པ། གྲིབ་པ། 
བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཇིཌ་ཝན་ 

ནས་མང་འབྲིབ་པ་ལྟ་བ་དང་། ཉི་མ་དང་ཆེ་ 

བསད་སེགས་མང་གྲུད་པ་དང་། ཉམས་པ་དང་། 

བྲཾ་བའམ་འབྲི་བ་ལྟ་བུ། 
ྦ 

འགླེབ་པ་ཅན་ ཟླ་བའི་ཆིང་། 

འགྲེབ་ཕྱེགས་ ཟླ་བ་མར་ང།། 

འགླེམ་ _ འགྲ་བའི་དན་དང་། ལག་ 
འགྲིམ་གྱིས་བགླས་པས་ཞེས་”་ 

པ་ལྟ་བྲ་ལའང་་| | 
འགྲེམ་འགྲལ་ འགྲལ་བསླེད་དེ། རོོ་ཇྔེ་ ° 

གནུནཾ་དྭ་གཞས་ སྐེར་བའི་ 

འབྲིམ་ འགྲུལ་སྔ་མ་ལས་ཀྱང་མང་ཐེས་པ་
ལྟ་ཐ། 



ཆ༡༣་༧སརའའའའའ་ཐ༅༅༅ན་འའའ་འ༥འ༡ཁ༠མའམམ༅༅ཊ: ༡༡༢༣ ལྷའ ༅་ 

འགླེམ་ པ་ 

༨ 

འགྲ མ་མད་ 

འགླེམ་པ 

གྱེ་བ་དང་མྤྱལ་བ་དང་བཤལ་ 
བར་འཇུག་ཅིང་། འགྲིམས། 

རྒྱལ་ཁམས་འགྲིམ་པ་དང་། རྗེས་སུ་འགྲིམས་པ་ 

དང་། ཆུ་དང་ཆུང་ལ་འབྲིམ་ནས་འབྲེ་ཟེར་བ་དང་། 

རི་ཁྲད་འགྲིམ་པ་དང་། རིག་པ་འགྲིམ་པ་དང་གྲོད་ 

པ་འགྲིམ་པ་སྟེ་གྲད་ཕ་བཤལ་བ་ཕེགས་ལའང་།། 

འགྲིམ་བཉེན་པའི་སྐབས་ཏེ། 
ལ་ཡ་ནི་'ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ 

།ངལ་སྒཾ་གཉན་ཡང་འགྲིམ་མོད་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 
འགྲེམས། འགྲིམས་པའི་འདས་ཆིག། 

ཱ རིག་པ་འགྲིམས་པ། 
འགྲེམས་པ། བསླིམས་པ། བརྟན་བརྟན་བྱ' 

བ་དང་། ཡུལ་གཞུན་དྲ་ 
འགྲིམས་ཟེང་བ། 

་འགྲེལ། དྲིལ་ཡང་འབྲད། རྦབ་འགྲིལ 

ྦ པགས། ྦ 

འགྲེལ་བ། གཅིག་བུ་ཟ་འགྲིལ་བ་དང་། 
ཕན་ཚུན་གཅིག ཏུ་བརྔམས་པ། 

ཡང་འཁྲེལ་བ་དང་འདྲེལ་བ་སྟེ་ 

ལུས་ལ རས་ཕགས་ཀྱན་འབྲིལ་ནས་ེས་པ་ལྟ་བྲ། 

སླིལ་བ་དང་། 

༤༽ ༠༤༨ = 
འགབྲས་ འྲདྲས་པ་དང་དན་མཚངས་ 

ཏེ། ཆོས་ཀྱི་འགྲིས་པ་དང་། 

ཆུང་ཏྲ་ནས།འདྲིས་པའི་གྲོགས་པ་དང་། མི་ལ་ 
འདིས་པའི་ངེ་དགས་བྱ་བྱིའུ་ཕོགས་དང་། ཨའ 

འྭྲཀིས་མ་ཐག་བཱ་སྦིང་གཏམ་མི་བཤད་ཅེས་པ་ལ་བཐ། 

འགྱུལ་།་བུཏཱ་ཐཱྷ ་ 

འགྲུ་བ་ འབད་བཙན་བྱེད་པ་སྟེ་སློབ། 
_ པ་ལ་འགྲ་བ། ཞེས་དང་། 

ཡང་དྲབའ་ཞྭག་ཛམ་གཟུག་བྲ་དང་བྱབ། ཧཱེ་ 
ཡའི་བད་ཀྱི་མིའ་གདུང་དྲག་གི་མེང་དྲའཇ་འཇུག། 
འགྲུད་པ་ བཅརྙན་པའམ། བཅུག་པ། 

འགྲུཐ་ ཡས་དན་འགྲུབ་མ་གྲབ་ཅེས' 
པའི་གྲབ། 

འགྱུབ་པ་ སྩིང ཉ་དང་ལ་དན་པཌ་ 
ྦ འགྲབ་པའི་བྱ་ཆིག། 

འགྲུབ་བྱེད་ _ འབྲུབ་པར་བྱེད་པའི་བྱེད་ 

བབ ་ 
འགྱུབ་སྦྱེར་ སྐང་ཅིས་ལུགས་ཀྱི་གཟའ་ 

དང་སྐང་མའི་འབྲབ་སྦྱོར་ཝུ། 
འགྱུབ་སྦྱེར་བདུན་ ཉི ་མ་མེ་བཞིའི་འགྲབ་རྱོཇ། 

ཟླ་བ་བྲ་བཅུན་བབྲབ་རྦྱར། 

མེག་དམར་དབྱག་གྲུའི་འགྲབ་ཟློར། ཕྟག་པ་ཡག་ 

སེང་འགྲུབ་སྦྱོར། ཕུར་བྲ་རྱལ་གྱི་འགྲབ་སྤྱོར། 

པ་སངས་ནམ་གྲུའི་འགྲུབ་ཕྱོར། སྤེན་པ་སྣར་མའི་ 
འགྲུབ་སྦྱར་ཏེ་བདྲན་ནཾ། | འོ ཱ 

འགྲུབ་ནག་ འབྲུམ་ནག་ཅེས་པའི་ཕལ་སྐད། 

འགྱུམ་པ་ ད། ང་ཡོ ལ་དང་རས་པ་ཕཌ་ 

ྦ ཆག་ནས་གྲམ་པ། 

: འགྲུལ་ བརྐོད་པའེ་མིང་། 

འགྲུལ་ཁ་བྱང་བ་ བློ་ཐར་དྲ་སྟགས་པའི་མི་དང་། 
མཉམ་དུ་བསྡོངས་པའི་གནད་པ། 



འགྱུལ།ཁང 

མགྲོན་ཁང་། 

ཡུལ་གཉན་དྲ་བརྐྱེད་པ། 
བྱེས་པ་དང་། ཡམ་གྱི'མགྲོན 

པོ་སྟེ། འདི་ལོ་བད་ལ་ཕེག་ 

པའི་འགྲལ་པ་མང་པ་བསླེབས 

༩གྱུལ།ཁང་ 

འགྲུལ་འགྲེམ་ 
འགྱུལ་པ་ 

ནཔ འབྱེད་དང་མང་ཇ་ཡག་པ་བྱང་ཉེས་པ་ལྟ་ 

བུའེ་ལམ་ཤྱི་འབྲུལ་པ། 

འགྲུལ་བ་ མགྲན་པཾ འམ་ལམ་པ་རྣམས་ 

འགྲུལ་བང་བྱེད་པ། 

འགྲུལ་ཞུད ཕྱོགས་བྲོན་ནམ་བེབ་སུ་བརྐྱད 

པར་བྱེད་པ། 

འགྱུལ་བསྲང་ ལམ་འགྲལ་རྟམས་ལ་ལྟ་རྟོགས 

བྱེད་པའེ་དོ་དམ་པ་ལྟ་བྲ། 

འགྲུས་ འགྲབབ། བཙོན་འགྲས་ལའ། 

འགྲུས་འགྲོག་ བཅན་འབྲཀྱི་འདྲ་རིང་། 

འགྲུས་པ་ འགྲ་བ་སྟེ། འབད་པའམ་ 

ཅལ་བ།་དང་། བརྩེན་འགྲས། 

༩འགྲུས་པར་བྱད་ ལབ་དང་འབྲེལ བ་དག་ 

གི་མེང་། 

འཀྲེ་ རིགས་འགྲེ་སྟེ། གཅིག་ཤེས་ 

པས་གཅིག་རིག་པས་འབྲེ་བ། 

འགྲེ་ཆེག་ལའང་། ། 

འགྲེ་ལྡོག་ལྡོག་པ། རྟ་དྲེལ་ཕཾགས་པར་ཉལ་ 

ནས་ཁལུས་གཡབ་གཡན་དུ་ 

གཅ་ཉིང་འགྲེ་ལོག་ཧྱབ་པ]དང་| ཕྲུག་བརྫལ་མི 

༩༩༡༠ འགྲེད་པ ཟབ 

ང་ཚེད་པས་འགྲེ་ལྡོག་ལྡེག་བྱེད་ཀྱིན་འདྲུག | ་ 
ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ྒ 

འགྲེ་ལྡོག་པ་ པ་ལ་འགྲེ་དོན་ཏེ། བྱིས་པང་ 

ཆུང་བ་ས་ལ་ཕར་ཚྱང་འབྲེ་ 

ཝྡག་རྱབ་པ ལྟ་བྲ། 

འགློ་བ། འདྲག་པ་དང་། སྲེལ་པ་ 
དང་། གཡ་བ"ེ ས་བརུ་་ 

རྙིང་ལང་དྲང་བ་དང་། རིགས་འགབྲེ་བ་དང་། , 

པ་ལ་འབྲེ་བ་སྟེ། འབྲེ་ལྡེག་གམ་འྲེ་ལོག་བྱེད་; 
པ་ལྟ་བྲ། ྭ 

འྲྲེ་བར་བྱད་པ་ གཡོ་བང་བྱེད་པ་ཞེས། ལུང 

རྣམ་འབྱེད་ཀྱི'འཁྲེལ་པར་ 

གསུངས། ༤ 

འགྲེང་ གྱེན་དྲུ་ལངས་པའ་དེན། 
ྦ 

འགྲེང་བ་ སྲཡུཏདྷ༔ མུཏྲིཏ། སྨེང་བའམ།° 
ྦ 

ཡང་ལངས་པའི་དན། དང་ ྦ 

གི་ཁང་འགྲེང་ནས་ཞྙེས་དང་། དངངས་པ་ལྟར་ ྦ ྦ 

འགྲེང་བར་འགྱར་རེ། ། 
ྦ 

འགྲེང་བུ་ དབྱངས་བཅིའེ་གསུམ་པ་ཨེ་ ྦ 

ལྡན་ཏེ། འགྲེང་པོ་ཡང་འཐད།། ྦ 

འགྲེངས་པ་ ཐང་བ་དང་། ཡངས་པའི་ ྦ 

དན་ཏེ། རྭ་ཅ་དང་རྒྱལ་ 

མཚན་ཡང་འབགྲེངས་པ་ལྟ་བ།་ 

འགྲེད་པ་ ཆུ་འདམ་ཕཾགས་ལ་རྐང་ཡག་ 

༣ བྱ་དཿ་ ` 
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་འགྲེལ་པ་ 

= ཐ་བཤདད་ 

་འགྲེས་པ་ 

འགྲོ" 

འགྲེམ་ཕ 

ཨཔཀིར༩ཿ ཤོག་སྙེ་དང་ཆོང 
ཟེང་ཕེགས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་བཀྲམ་ 

འི་དསྟབ་དང་། དགྲམ་བྱ་བཀྲམ་ཟིན་ཁྲམས་ 

ཤིག་ཕྲེགས་ལ་འཇུག ། 
༤འགྲེམས་པ། འབྱེད་པ་དང་། བཀྲམ་པའི་ 

དྭ་ང་དང་། ཞིང་ལ་ཆུ་ 
 འདྲེན་པ་ལྟ་བུ་དང། ཤིར་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུ་ལའང་།། 

འགྲེལ་བ་ ཆིག་དོན་དཀའ་བ་རྟམཔ་གོ་ 
བདེང་བཀལ་བ། 

འགྲེལ་ཆུང་དེན་གསལ། གུ༩པྲབྲ། ཡོན་ཏན 
འད་ཀྱེས་མཛད་པའི་དཔེ་ཆ། 

གཞུའ་དེན་གྱི་དཀའ་གནད་ 
རྣམས་ཀྱི་ཆེག་དན་གསལ་བར 
འབྲེལ་པ། 

ཀཱརིཀཱ། གཞུང་དན་ཧ་ཅང་ 
བརླིང་ཞང'་བསྔས་པ རྟམས་ 

ཤོ བདེར་གསལ་བར་བཤད་པ། 
འཆལ་བ། ངག་པས་འགྲེམ་ 

པ་དང་དཔན་པ་འབྲེས་པ། 

ལྟ་བུར་ང།། 

གྫཙྫཏི། གམན། ཕྱིན་པ་དང་། 

ཕང་བ། འགྲེ་བ། བརྐྱད་ 

པང་འཇུག ། 

༤༽ 

_ གྲལ་ངམ། 

.- ` $༩༡2 འགྲོ་ས 
འགློ་ཁུངས་ སྐབས་དཧ་ཤྱི་ཆོང་ཕོགས་བྱ” 

བའི་ལས་ཀྱེ་འྲག་ཡུལ་ལྟ་བྲ། 
འགློ་གྲབས་ འབྲེ་བར་ངེས།པ སྟེ། ཇའི 

དན་ཡ་ཐབས་ཀྱིན་ཞདགྲ་ 
ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

འགྲོ་གླེང་ དྲམིལ། དྲབིཌ། རྒྱ་གར་སྙོ 
ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཞིཾག 

འགྲོ”མགོན་ རྐྱེས་འབྲེ འི་མགོན་པ། 
འགྲེ་མགན་ཆེས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ དྲས་རབས་ 

བཅུ གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་ལ་ 

བྱང་བའི་ས་སྐྱའི་བླ་ཆེན་ཉིག་གི་མཚན་ཏེ། མན་ 
ཇུའི་སཾག་རྒྱད་གང་མ་ཀྲབ་ལའི་ཁན་ནམ་སེ་ཆེན།་ 
ཧྒྱལ་པ་ནས་དབུ་བླང་གདན་དྲངས་ཤཾང་དེ་ནམ་ 
བྲཟུང་ཧྭ པ་བཾད་གཉིས་ཆས་ཨན་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱང'] 

སགང་ལ ཧྱུས་མང་པ།ཞིུཾག་མཚཾས་པེ། | 

འྲགོ་མྱགྲོགས་ མཡུཿ ཨཤུཀ། རྟ་དང་རྣམ 
བྲས་སྲས་ཀྱི་འཁོར་མིའམ་ 
ཅིང་ཡང་འཇུག ། 

འགྲོ་འགོག་ ལྔེན་ཤིང་། 
འགྲོ་འགྲོན" དྲངལ་པགས་ཀེེ འགྲོ་ཕོང་། 

འགློ་འགྲོ་བ། ° འབྲ་བཞེན་པ། ྦ 
འགྲོ་ཧགས་འཕེར་བ་ ཆོང་རང་སྤོད་ཡེན་ 

ཅོ ཐུབ་པའི་དངུལ་དང་། ཡང་ 
རང་མག་ཐན་ཙམ་ལའང་འཇུག ། 

ྦ དྲངལ་པགས་ཀྱི་འགྲ ཕང་རྐྱབ། 

དན ནྲཐ་རང་གཏོང་ཟ། 



འགྲོ་ཆས་བསྟད་པ 

འྲགོ་ཆས་བྟསད་པ་ འགྲེ་བཞེ་ཆས་གྲྭ་ཁབས་ 
བྱེད་པའི་དེན་དང་། མངཌ་ 
པ་ལའང་། ། 

འགྲོ་ཆེང་ ཀཏརཿ ཅང་སྟེའུ་དང་ 

འཇིག་པར་བྱེད་མཁན་ལྟ་ཐྲ། 

ཅན འདྲེབ་པ་རིགསྲ་དགེ་མོ། མེ་ 
_ ཉཧ་མིན་མི་སྟེ་བདེ་འྲག་གསུམ་ 

དང | དམྱལ་བ་ཡེ་དྭགས་དུད་འགྲོ་སྟེ་ངན་འབྲེ་ 

གསུམ་བརྡམས་པའི་མིང་། 

འགློ་ལྡན་  རྟ་དང་། འཇིག་རེན་ཁམས་ 
དང་། ཉའི་མིང་དྲྭའང་འཇུག། 

འགློ་ལྡེང་ རྒྱ་གར་རྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར 
9 དབིང་ཉེས་པའི་མིང།། 

འགྲོ་ལྡིང་སྐྱེས་ ཤིང་ཚ། 
_ ཁགློ་ནུས་མ་ བཌབླ།ཉཾ་མའི་ཆུང་མ་དང་། 

ྦ རོ མ་དང་ཧ་བ་ཉུཾག་གི་མིང་།། 

འགློ་སྟང་ _ འད་མྱིའི་མིང་། 
འགློ་བ་  ཇགཏ། ཧུ་བ། དཾང་བ། 

ཕང་བ་དང་། འགྲ་བ་ཕེམས' 

ཅན་ལའང་།། ྦ 

འགྲོ་བ་འཇོམས་ ཛནདཱནཿ ཁྱབ་འཇུག་ དང་ 

ལག ་ བདུད་ལའནཾ།། 

འགློ་བ་པབ། ཇགཏེ། མིའི་འྲགོ་བ་ལྟ་བ། 

-- འགློ་བ་པོ་ _ འབྲོ་བྱེད་དེ། འགྲེ་གིན་འདྲག་ 
ཅེས་དང་། འྲག་བར་གྱར'] 

འགྭ་བྱེད 

དང་། འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཅེས་བ་ལྟ་བ། ` ༨༤ 

འགྲོ་བ་རེགས་དྲུག་ དེབ། ཐྭ་དང་། ཨམསུར། 
ལྱ་མ་ཤེན་དང་། མཉུ] མི 

༢༢ །དུད་འགྲ་དང་། པྲེཏ། ཨི་ 

དྭགས་དང་། ནརཀ །དམུལ་བ་སྟེ་དྲག་ག ། 

འགྲོ།བའི'མཉོན་པོ། ཛགྭ་ཏཐ། བངས་ཧྱས་ 
དང་། རྱན་ངམ་གཟགས་ 

དང་ཁྱབ་འཇུག་ལའང་འཇུག། 

འགྲོ་བའི་སྨོན་མེ་ ཕངས་རྒྱས་དང་། ཉི་མ། 
འགྲོ་བའི་ངང་ཚུལ་ འགྲོ་བའི ་རང་བཉིན་དང་།- 

རླུང་མྱིའི་མིང་། 
འགྲོ་བའི'།ཏོག་ འདད་ཐྟའི་བ་ཁྱབ་འཇུག .; 
འགྲོ་བའི་སྟབས། ཆུང་དང་རུང་རྙ། 
འགོ་བའི དབང་ ཧྒྱལ་ངེགས། 

འགློ་བའི་བླ་མ་ མངས་རྱཔ། 

འགྲོ་བའི་མ་ ཉྷ་མ་ཨུ'མཱཿ 

འགྲོ་བའི་གཞི་ ཡམ། 

འགྲོ་བའི་ཤིང་རྟ་ བདྲད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱག།: 
འགློ་བནི་སྲོག་ ཆྲ་དང་ཆུང་གི་མིང་། 
འཕྲོ་བར་ཆས་པ། འགྲེ་བར་བྱེད་པ། 

+ 

འགྲློ་བར་བྱེད་པོ་ ཀང་པ། 
འགློ་བྱཿ ཡམ། 

འགྲོ་བྱེད། _ ཟླ་བ། མེ། རྐང་པ། ཚངས 

འབང 



་ 

འགྲོ་མེད 

གྲང་པེ་ལམ་དང་། ཚངས་པའི་མཆོད་སྤྱིན་བྱི་ 

ཤིང་ཕཾགས་ལའ། ། 

འགྲོ་མེད་ རི་དང་། ཝྗེན་ཤིང་། ནམ་ 
་ེ མཁའ་ཡའ། ། 
ཁགྲོ་ སྱེངས་ རྔོན་ལ་འགྲོ་མྱོངས་བ། 

འགློ་རྩེན་ དགའ་རབ་དངང་ཕྱག ! 

_ འགྲཾ་དགས་ཞྱེས་པ་སྟེ། མྱིང འགྲོ་འཚལ་ 

 འཚལ་བ་ནི་འདེང་བ་དང་། 
ཤིབས་པ་དང་། དགཔ་པ་དང་། བྱ་བ་དེ་དང་ 

དེ་བྱི་པ་ཕེགས་མང་པར་འཇུག་པས་སྐབས་ཇྲབ 

གྱཾས་ཤེས་དགས་པོ།། 

འགྲོ་ཚད་ བྱ་བ་གྲབ་ཚོད་དང་ལམ་ད་ 

ྦ འགྲེ་ཆེད་ལ་ཟེར། 

འགྲོ་ཚོད་བལྟ་བ། གླགས་སྐབས་འཆོལ་བའི་དན། 

འགྲོ་འཆེ། _ དབང་བྱག་ཆེན་པཾ། 
འགྲོ་འཇན་ མྭཱརཧྙཾནཿ དབང་ཕྱག་དང་། 

སྲིན་པཾ་དང་། ཤིང་དམར། 

འགྲོ་བཟངབ་ བདེ་འགྲོ 

འགྲཾ་འོང་ ཕར་འགྲེ་བ་དང་ཚྲར་འང་བ་ 

སྟེ། ལོའི་མེང་། ུ 

འགྲོ་ལྡོས་ འགྲོ་ཇང་བ། 

འགྲོ རས་ འགྲཾ་བཞི་ངེ་མཕ་འཁེལ་བ། 

འགྲེ་ལས་ ཁཁམམ་སྙད་དེ། འགྲེ་ཤས་ཆེ། 
འྲགཾ་ཉེན་ཆེ། གསཾ་བ་རིག་པ 

འགྲོགས་ཤཾས 

འདི་བད་ན་སྨན་མེད་པས་ཧུབ་ནམ་འགྲོ་ཡམ་ཆེ་ 
ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། ྲ 

འགྲོ་ལུགས་ འབྲེ་ཚལ་ཁམ་འྲག་རྟངང། 
འགགྲ་ལུས་ ཉི་ཆ། 
འགྲེ་སོང་ རཟབ་སང་གཏང་ངཔའི་དྲངལ་ 

ལྟ་བྲ། 

འགྲེག་ཞོས་ འགྲོག་པར་འཕ་ང། 
འགྲོགས་ མཉམ་དྲ་འགྲོགས་པ་དང་། 

ཉྱན་གཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པ་ 

ཱ བབསབ་ལ་འཇུག། 

འགྲེགས་ནས་འགྲེ་བ་ མཿམ་དྭ་འགྲེགས་ནས་ 

འབྲཾ་བ། 
འགྲེགས་པ་ བཔགཏཿ བླེ་སེམས་མཐུན་པ་ 

དང་མཉམ་དྲ་གཤེབས་པ་རྟེ། 
དམ་པ་དག་དང་འགབྲོཌ་ངར་བཙུན། ཞེང་པ་ལྟབྲུ། - 

འགྲོགས་པ་པོ་ འགྲེགས་བྱེད་དང་། རྗེས་ 

ཆགས། ཡངས་རམོར། ཨང་ 

དག་འགྲེགས་རྣམས ཟེར་རོ། ། 

འབོགས་ཤེས་ གྲོགཔ་བཤེས་ཏེ། ལམ་དང་ ྦ 

གནས་གཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པས་ 

བཤེས་པར་གྱ་བའ། འདི་ཡ་བཤད་ཚྲལ་མི་འདྲ་ 
བ་ཙམ་འགའ་སྣང་ང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཨང 

ལམ་གཅིག་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ་ཕོགས་པའི་བྱ་བས་ཤེས་ 

_ པ་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་པའ། །ཞེས་ལས་བརྒྱ་ཅ་གཅེག་ 

གིརམ་བཤད་ཡས་གསངས་སོ། | 



འགོགས་སེམས 

འཀྲོགས་སེམས་ མཉམ་དྲ་གཤིབས་འདུན་ 
ཡད་པ། 

འགྲོང་ འྭལོར་འཞི་ཆོས་འཁྲིག་པ་ 
དང་། འདོམསཔ་དང་མའི་ཟླ་ 

བུད་མེད་གཅིག་ 

འྲེར་གདངས་ཏེ་འདྲག་པ་དང་། ཁྱེབ་པ་རྟ་བུ། 
ྦ ཀྲོང་གེས་འགྲོང་ལ་སྦར་བ་ ཕཾ་མཚན་ཤྱིས་ 

མོ་མཚན་ལ་མཕྱེང་བ་ལའ། ། 

བཾགཡ་ཧེ། འདུལ་བ་ལས། 

འབོང་བ འབྲེངས་ཏེ། ཕོ་མོའི་མཚན། 

དང་ཡང་ཤི་བཞི་མ་འཇས་ 

རང རྔ་དཐུག་ | 

འཀྲོངས་ མརཌ། འཤུམས་ཕའམ འཆི་ 
བཞི་འདས་ཆིག་དང་ཤི་བའི་ 

1 ༤ ྫོ་ཧ་དྲེ་ཡྔའ་ཅག་ག། 
` ༠གློངས་གདངས་པ། ཀར་པ་བཞྲད་དེ་མོ་ 

མཉན་གདངས་པར་།འཇུག། 

འབྲོན་པོ་ ཨཧྟིཿ གློ་བྲར་དྲ་ལྙགས་ 
པའ་མ་རྟེ། འགྲུལ་བ་དང་། 

རྒྱུ འཕྲུལ་མཐཕན། འགྲལ་འབྲིམ། ལམ་འབྲཾན། ཡམ། 

འགྲལ་དང་། ཆོང་པ་ཕོགས་ཏེ། རམྱོད་འཇུག་ 
ཡཡུ། འགྲོན་པཾ་དགཞི་བྲམས་ཅད་ཡ། ཞེས་པའ། 
མཆ རས་ཉེས ཀྱར་སྟང་ངོ་། 
འགོན་བུ་ ཀཔརདིཀཿ༔ རཔཌ། ཧིརཌ། 
དོ ཆེ་ལེའི་ཕ་བན། གྭརཏཔཌ། 
མ ནའ དུས་ཕུ་ དྲངལ་གྱི་གྲངས་ཚད་བཙི་བྱེད་དེ། 

ཟ ༣༩༡༤ ད་ཁྲི ¦ རི 

འགེལ་ མབཙན། བྲོ རྟི། གྲེལ་པརང” 
འགྱར་བའི་བྱ་ཆོག་དང་། 
བཀྲལ་བའི་ད་ལྟ་བ། 

འགལ་བ་ བཀྲོལ་བ། འཁྲལ་བ། འགྲེལ་ 
བ་དང་། གྲལ་དང་། དཀྲེལ 

ཏེ། དགངས་དན་དཀའ་པ་དང་རྒྱ་མདུད་འགྲོལ་ 
བ དང་བཅིངས་པ་ལས་འབེལ་བ་ལྟ་བྲ། 

འབྲས་ ངཡ འམག །གཡན། ཨཐན། 

མི་རྟ་སཌ་ཀྱི་འགྲེ་རྟངས་ཕམ 

འགྲེ་ལུཌ་དང་། :ཉི"་ཟླ་གཟའ་སྐང་ལ་རང་འགྲེས 

གཉཾ པ་རེའེ་འྲགྲས་ཚུལ་དེ་དང་། འཁྲིད་ཨཾག་ 
ནག འགྲེས་སུ་བཀད་པ་དང་། ཡང་ན། མི་མྱད 
ཀས་པ་ཡསངང་པ་ན ཅོ འེ་འགྲོས་ཅན་ཀྲན་ཤྱཾཕ 

བཀར། །གླང་ཆེན་སེང་གིེ་ཁྱ་མཆོག་འགྲོས་ལྡན་ 
མས། །ལཕངས་རྱྱད་མང་པའི་བདག་པཾ་བྱེད་པར 

འདེ ན། །ཁྱི་ཕག་བོང་འགྲས་ཅན་གང་རུག་བརྫལ་ 
འཔྲབ། །ཅེས་སེ། །ཆཔས་འགྲེས་ལའང་།། 

འགོས་ཆེན་ ངེ ཅེཏཿ གམ་བརླབས་ཆ་ 

བ་རྟ་ལྟ་བྲ། 

འགྲེས་མ། ཏ་ འགྲོས་མ། 
འགྲས་མཇས་ ངང་པའི་མེང་ང་།། _ . ཁགྲོས་ཤྭཾག་ཤིག་པ་ ཕྲུག་གུ་མང་ཕོས་ཕར་ 

ཚུང་ཤིག་ཤིག་འཁྲེ་བ་ལྟ་བྲ། 

རྒ་བྲིང ° ཆ ཌ་བམཧེན། རང་ཏེགས། 



>= › 

རྒ་ཇི་ ..རྒྱ་གང་སྐད་དུ་ཆོང་པས་རང་ 

ཕེགས་རིང་ཐུང་འཇལ་བྱེད་ 

རྐྱང་ཁྲུ་དེའི་ཚད། 

རྒྱྱ་ རྒད་པོ། བགྲེས་པོཾ། 

ཐ་ ལ་ན་རྭ་བ། 

རྒ་བུ་ རད་པོ། ྦ 

རྒ་ཝང་ཀཱད་ཀྱི་ ཕ་ཝྲང་། ཕྤཌ་བྱིའྭ། བྱ་མ་བྱིའྲ། 

ག་ར རྱྱ་སྐད་དྲ་ཤིང་རྟ་འཁར་ལ། 

ག་ཧེ། ཛྲརམངཊ ཐ་བ་དང་ཤི་བ། 
རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་ 

` གཉིཔ་ཀྱི་ནང་ཆན་ག་ཤིའི་རྟེན་འདྲེལ་
འའང་། 

ད་ཤཾས་གཟེར་བ་ནི་ལ་གས་ཤིང་འཆ
ེ་བ 

རྒ་ཤིའི་ཟླ་བ་ ཧར་ཟླ་བཅྲ་གཉིས་པ། 

བོ འགང་ཟེར་མ་སྟེ་གཟུགས་མེ་ 

བྱི་ཐུང་ཨང་ཟེར། 

རྒངབའུཔས་ བྱི་བུར། 

རྒང་ཡ་ བྱི་ཐུར། 

རྒད་པ་ དན་པ། 

རྒད་པོ་ ཇདྡ། སྐེས་པ་ལང་ཆེ་ཨལ་ 

བ། ན་ཆོད་ཡོལ། ལོ་མང་ 

ཁུར་ལྡན། དབང་པཾ་ཉམས། འཁགས་པ། མགོཾ་ 

ཁྐྱེས་དཀང་བ། བཙྭཾ་པའི་གནས་སྐབས། སྐ་ན་ 
སླིན་པ། དགྲུང་ལོ་མཏྲན་པེ། གན་པ། ཧས་པ། 
རན་པ། བཀགྲེས་པ་རྣམས་ཟེར་རོ། ། 

རྒད་མེ་ བད་མེད་ན་པ་ནས་པ། 

, རྒན་ཞུགས 

རྒན་འཁོགས་དང་ དན་གོག །ལ་ཉ་ཆྤངོ་ 

ཉིང་ཝུས་པགོག་པའི་ རེབ 
རྒན་རྒེན་ གད་པ་དང་གད་མོ། 

རྒན་འཇེམས་ རྫོ་སྨན་ཉམ་གདུང་མ། རྒན་པ་ ཡོ་དང་བླམབ་པ་པོཌ་མོ་བ། 

རྒན་པོ བྷོར། གད་པོ། ལོ་ན་ཧན་པ་ 
དང་། པརཔ་པ་བད་

པ་དང་། 

ཡུལ་སྡེའི་རྒན་པ། 

རྒན་པ་གཞེན 'རུ་བེད་
པ་ རང་ལུག་ཆཉེ་ 

མིང་ཏྟི། དེ་ལ་ང་མྙཉེ་དང་། 

ལུག་མཉེའ།། 
÷+ ླ རོ 

རྒན ང འི 6ྲཔ།
 རཱ བཐ། ང། འཇའ་ཆཚན་གྲ་

 

ཡིང་། 
རྒན་པའི་ཐེག་ལེ་ འཇའ་ཆཚོན་དྲང་པ། 

རྒན་པེའི་རྩུབ་པོ་ སྡེན། ? 

རྒན་པོའི་ཆོགས་ པྲིརྙསྱགྱ། ལོ་གང་ངའི་ 

མི་ཆེགས། ། བུ 

རྒན་པོའི་ལས་ རང་ལས་མཐོ་དའི་མིའི 

ལང་ཀ 

རྒན་བུ་ བླད༔ ཡཾ་ཧྒན་ལའ། | 

རྒན་བུ་ཉིད་ ཡོ་གན་པ་ཉཾད་ལ་ཟེར། 

རྒན་མོ བྲཧྷི། ཆམག་སྐྱ་མ། ངུད་ཆེད 

ལ་ན་རད་མོར་ཟེར། 

རྒན་ཞུགས་ ལཾ་དས་ཚང་ནང་དགན་པ་ལ་ 

ཞུགས་པའི་དེན། ན་ཆོད་དབ 

ནམཁས་དུ་བང་ཐ། 



རྒན་རབས 

རྒད་རབྲས་ ལོ་ན་མཐ་བའི་གནའ་མི་ 
རྒན་རབས། 

རྒན།རིམ་ གན་པ་ཉམས་རིམ་བཉེན་ཁྲལ་ 
ལ་བསྡད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

རྐན་ལ་ཉན་པ་ བྲོ༔ཤབཿ: མི་ཧན་པའི་ཁ་ཏ་ 
ྦ ལ་ཉན་པ། 

རྒན་ལ་སྟན་ ཐོཧྲནཱཿ གན་ཡ་བརྟེན་པ། 
རྒན་ལས་ཐེས་ བརྱ་རྨཾནཾ། 
རྒན་ཤོས་ ལཾ་བགྲེས་ཤཾས། 
རྐན་སོང་ ཨཱཛཉྱ། ལོ་རྒན་པོར་ཕང་བ། 

རལ་ ཏརཌ། ཨནཱཡུཀ། ཆུ་སཾཌ་ 
གལ་བའི་དྭ་ཝ་བ། ངབ་ཆ་ 

 གལ། གལ་དཀའ་བ། 
རྒལ་ཅེག་ བླ་མ་ཤལ་ཅིག། ཅངས་པ་ 

` ཁ་རལ། ཕྲཾག'ཆགས་རྨིག་པ། 
རྐལ་པ་ གལ་བ། བགལ། ཆུ་ལ་བདལ་ 

; ནས་འདྲོ་བ་དང་། ལ་ཀྱུང་ 

ར་མཆོ་ལ་གྲ་གཟིངས་ཀྱིས་ 

གརའ་བ། ཞེས་པ་ལྟ་ བུ་བློལ་བའི་དེན། 

བརྒལ་ པ་ དའང་། 

རྒལ་ཕྱེར་ ཧྱ་མཆོ་བོགས་རྒལ་བའི་ཕྱིང་' 

བཟླལ་བའྲི་ཕྱིར་འགྲོ་བ། 

རྒ ལྭ ཟླལ . པྲོ8༣ཱ་ ས། ཡུས་ཀྱ་གྒལ་ཆེཌ་ 
ཀྱང་ཟེང་ཉིང་གལ་ཆེགས་ 

, གསེང་ཤྱེ ཤོང་ེ་ཚེས་བ་ འད་ཐེས་པ་ལྟ་བྲ། 

རྒས་ གབ་བ། ལོ་ན་གས་པོར་པོའ་བ། 

“༡༠ ` རྒྱུ་ལས 
རྒས་ཀ་ ` ལོ་ན་གས་པ། 

རྒས་ཀ་སྲྭ་ ལོ་ན་གས་ཀྱང་གཞེན་ཤ་ལྡན་ 
པང་ཟེང། ཡང་གས་པ་ལ་ 

འཁགྲར་པར་བྱེད་པའམ། ཧན་པོ་ལ་ཐང་པེརང་གསེ་ 

བ་ལྟ་བུ་ལའང་ཇ་། 

རྒས་འཁོགས། ལོ་གན་པ་དང་། ཡུས་ 
འཁོགས་པ། . 

རྒ་ས་འབྲེག་ས་ ཀའྲྱིཿངཿ གས་དཀའ་བ། 
རྒས་ནས་ ཛརཏཱ་ ལེ་གཔ་ནཔ་འྱེཔ་པ་ 

་ཾ ལྟ་བུ། 

རྒས་པ་ བྲདྙཾ) ན་ཚོད་རྒད་པོ། བགྲེས 
པ། བཞི་པའི་གནས་རསྐབས་ ྭ 

ཀང་ཟེར། 

རྒས་པ་བསེ་བ། བཅུད་ལེན་གྱི་སྐོར། 
རྒད་པོ་ མི་ལཾ་ན་ཤད་པོ་ཡའ། 

ཐམ་བྲདད་ ལར ་ 
རྒས་བྱད་མ་ ཇཛངརཧཾཌི། ཧྭ་མཾ་ཨཱགཱཿ ་ 
ཀགས་མད་ ནརྫ་ངཿ ནིརྫང། སྷ། ཧྭས་པ་ 

མེད་པ་སྟེ་རྷ་མྱིའི་མིང་ང་།། 
རྒུ་ དགུ། དགུ་ཐུབ། སྐྱེ་རྒྭ་ 

འདོད་རྲྭ་ལྟ་བུ་མང་ཆེག་ 

ལ་འཇུག ། 
རཱ་དུས་ བདུད་ཅི་རབ་བཟིལ་ཞེས་ 

. པའི་སྨན་ཏེ། ཤེལ་འཕྲེང་* 
ལས། ཧྲྭ་དྲས་མ་འབྱམ་རྩ་མཐུད་རྒྱུ་གཟེར་ ; 



པཔ 
༧འཇམས། །ཞེ་ཕ་པར། ལྔོན་ཤིང་ལས། ལྔམ་ 

བུ་རྒུ་དྲུས་བྱ་བ་ནི། །རྨ་ཨི་ཤའྲ་གསོ་བའི་མཆོག། 
ཱ༄ཅེས་དང་། རང་བྱང'བས། རྲྭ་དྲས་སྣོད་ཚད་ 
འཇམས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། མོིང་། པེར་ 

-པོ་རྒྭ་དྲུས། བདྲད་རི'ངབ་བཕེལ་ཟེར། འདི་ལ་ 

-གཉིས། མཆོག་ནི། འཁུངས་དཔེར། ཧྲ་དྲས་ཉིན'། 

~སིབ་གཉིས་ཀར་སྐྱེ། །ལོ་མ་ཕྲ་འཇམ་སྔོང་པ་ 
རིང་། །ཆེགས་པ་རེ་ངེ་དག་ནབ་རྐྱེ། །དབྱིབས་ 

-ནི་,ཀྱི'ལྕེ'རནྟག་པོ་འདྲད  །མེ་ཏག་དཀར་ཕེར་ 
-དམར་བའེ་མདངས། །འབྲས་བྲ་དག་གིས་ཕྱར་ 
-བུར་གང་། །ཅ་བ་གསེར་གྱི་ལྕག་མ་འདྲ། །ངོ་ 
་ཁ་ཤཱས་པས་མྨ་དང་ནི། །དུག་དང་རཾིམ་གྱི་གཉེན 

-བྲོ་ཡིན། །ཕྱེ་མ་ལན་གསུམ་བཏབ་པ་ན། །མ་ 

རྩིང་མེ་དབང་འབྱར་ཡང་ནྭས། །ཞྭེས་པ་དེ་དང་། 
-དམན་པ། ཕེངར་པོ་རྒ་དྲས་ཞེཕ་བྱ་བ། །མཐྲོ་ 
-བསིལ་རྔ་འདབ་སྤང་ལས་རྐྱེ། །ལོ་མ་རྐྱ་མཐུག་ 
-རྱ་མེན་འདྲ། །སྡོང་བྲ་ཐུང་ལ་མེ་ཏག་སེར། ། 

དབྱིབས་ནི་གཡུ་སྔེང་གསེར་མག་དང་། །འདྲ་ལ 
གང་བུ་འབྲས་བུའང་མཚུངས། །ར་བ་སེང་པ་འཇིན་ 

-ཐབས་ཅན། །མཛོ་སྨད་བླས་པ་འདྲ་ཡང་ཟེར། ། 

-དབྱཾབས་ནི་པེ་ད འི་ཙ་བ་འྲད། ཁ་བསིལ་མ་ 
-ཚད་སྣོད་ཚད་སེལ། །ཞེབ་གསུངས་མོ། ། 
རྒུད་ ཨཱཔཏཿ རྟཾེབས་དང་དབང་ 

ྦ ཁྲང་དང་ཆེ་དང་ལུས་ཕེགས་ 
གྲུད་པའམ། ཉམས་པའི་དན། 

༥༦༡༧ 

རྐུད་སྐྱོབ་  ཉ3མ་ཐག་པར་མགོན་རྐྱབས་ , 
བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 

རྒུད་པ་ བྱཕན། བཱཕྲན། བིཔཏྲི། 

བླིབ ཨཐདཿ གས་པ་ 

དང་ན་བ་དང་མྱ་ངན་དང་རྫུག་བརྫལ་གྱིས་ལུས་ 
དང་པོ་ལས་ཧྲད་པ་དང་དཔལ་ 

འབྱོར་ཕེགས་ཉམས་པ་ལའོ། ། 

ཡུ 
རྒུད་མུན་ 

མསེམས་རྒད་པ། 

གུད་པ། མི་རྟཾབས་རྒྱད་པོ། 
མུ་གེ་སྟེ་དབུལ་ཕཾངས་ཀྱི་ 
མུན་པ། 

རྒུན་ དསྐ། རྒུན་འབུམ་རྟེ། དཔག 
བསམ་ཝན་ཤིང་ཡམ། རྒྱན། 

གྱིས་གློ་བའི་ཚ་བ་ཕེལ། ཞེས་གསུངས་པོ། ། 

རྒུན་རྱེམས་ རྒྱུན་འབྲུམ་ལས་བཅོབ་པའི་ 

གྲུན་ཆང་། 

རྒུན་གོད་ ནགས་ཀྱི་ཧྒན་འབྲམ་ལྟ་བྲ། 

རྒུན་ཆང _ ཧན་འབྱམ་གྱིས་བཅོས་བའི་ 
ཆང་| 

རྒུན་འབྲ། _ གོར རན་འབམ་ཡིན་ 
ནམ་སྩམ། 

གྒུན་བྲུམ། འབྲས་བྲ་ཉིག་རྟེ། ཤེལ་གོང 
ལས། ཧྲུན་འབྱམ་གློ་ནད་ 

སེལ་ཞིང་ཚད་པ་ཕྱོང་། །ཞེས་པར། རིན་རྤངས་ 
ལས། ཧུན་འབྲུམ་སྩོམས་ལ་ཡང་བས་གླེ་ལ་ཕན།། 

ཞཱེཔ དང་། དཔའ་བོས། ཧྲན་འབྲུམ་འབྲས་བྲའི་ 
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གེ་སློག 

ཧོ་སློག་ པགས་ཚག་ཕྱི་གཡགས་ཅན་ 

གྱི་མིང་འདྲ། 
གོངས་མོ་ བད་རིིང་ཏྟེ་དགང་མོ། 
ཧོད་ པཾཧནན། པརཀྲམ། བློ་ཧྒོད 

ལྟ་བུ་ཞཱེཔ་དང་། ཀཿ བྱ' 

གྭད་ལྟ་བྲ་དང་། བྱིངས་རྒད་ལྟ་ཐུ་དང་། སྨིཾཏ། 

༢ གཞི་ཆཿན་དམ་ཉ་བདང ཁད་སོོ་ཆེན་ 
པའི་མིང་ལའང་འཇུག་པ་དང་། ཕག་ཤད་དེ་ 

ནགས་ཕག་དང་། མི་ཤོད་དེ་ནགས་ཀྱི་མི་དང་། 

གཡག་ཧད་དེ་འབྲེང་དངས། ར་ཤད་བགས་ 

ཡའང་འཇུག་ག !, བྲ 
ཤོད་སྐམ་མ་ ཧྒོད་མ་རེའུ་མ་རྐྱེས་མཁན་ 

ལ་ཟེང། ྦ 

ཐོད་གཏམ་ ཀྭ་རེ། རྡེགས་པའི་གཏམ་ 

ད༨།ཧད་བག་གི་ཙིད་གཏམ། 
ཡའང་། ། 

གད་བཏུལ་ བ་བོས་བཏུལ་བའམ། དག་ 
ྦ པས་བཏུལ་བ། 

ཐོད་ཐལ་ ཐ་གེད་ཀྱི་བུན་དང་ཨང་ 
དཔའ་ཐལ་པ་ལ་ཡང་འཇུག། 

ཤོད་ལྡེམས་ བ་ཤོད་ཏྱི་གཤོག་སྨོའི་ལྡེམས 
ཕྲ་ལ་ཟེར། 

ཤོད་པ་ པརྲཀམ། མཧནན། བློ་ཤྒོད 
པ་ལྟ་བུ། གཡེང་བ་དང་། 

མེམཔ་མ་ཉི་བར་ཕྱི་ངལ་དྲ་འཕྲེ་བཞམ་ཡུལ་ཨིད 
ྱུ ོ ཆར 522 7 ངོ ༠ = 

¬ ` 

དྭ།འང བལ་ཕྲེད་པའི་རྣམ་ངམ་ཕྱིར་འཕྲེ་བཞི་ 
སེམས་འབྱང་ཞིག་སྟེ། ཧྒོད་པ་ཡིན་ན། འདོད་ 
ཆགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་བོ། །ཞེབ་དང་ཨང་རད་མ་ 

ཆེ་བ་ལའང་། ¡ 
རོད་པོ་ མེ་བླ་ཤེད་ཅན་ཞམ་རྱང་གྲང་ 

འཇོམས་པ་ལ་ཟེར། 

ཤོད་བག། བེ་འཕྲོ་ཐེད་ཏྱིས་བརྐལ་བའི” 
བག་ཡངས་དང་། དལ་རུརང 

དང་ངིང་ཐུང་སེཌ་མི་སྙེམས་པའེ། །ཐེས་གརུངསཾ།| 

གོད་བག་ཅན་ རསྦར་ཏཾ། གདུལ་དཀའ་མི་ 
སུན་པ། ཨན་ཏན་མེད་ཀྱང་ 

ཡོད་ཚུལ་གྱིས་ཕམས་དངང་ཆབྲ་བ། ཇེམང་ཉམ་ 

པང་མ ཞཱཾ་བ་དང་། ཆུང་དང་ཟླ་ངང་ངཅང་པ་ 

ལ་ཞཇུག་གྲ & ˆ 

རོད་བྱེད་ མཆྫྱནན། འདད་རྙའི་མདའ་ 

ཝྔའི་་གྱལ་ཞཾག་གི་མིང་། 

རྒོད་བྲོ་ གད་མོ་ཤོར་བའི་དན། 
རྒོད་མ་ པཱཡེ པཌབ། ཾ་ཤོད་མ། 

རགོད་མ་སྐྱེས་ པཌོདྨ། ཧེ་ཕགར་རྟ་གདང་ 

གི་མེ་དང་། བྲམ་ཟེ་ཉ
ེག་དང་ 

ཉྙའི་སྨན་པ་རྒད་མ་ཟེར་བ་ཡངང་། །རྔན་ཏཾ་ལྡན་ཞ་ 

ཞེས་བ བ་ཉི་མའི་ཆུང་མ་ིག་ཨད་པ་དེས་ཉི
་མཞྭ” 

གཟི་བརྗིད་མ་བཛོད་ནས་ཏ་ཧད་
མའི་གྲངགར་སུ་ 

བྱས་ཏེ། བྱང་སྨ་མི་སྩན་དུ་དཀའ་ཐུབ་བྱེད་ཅིང་ 



རོད་མ་ཁ 
གདས་པོ། །དེའི་དང་ཉི་མ་སོང་རྟེ་བཙོན་པར་ 
ཆམས་པསན། མོའི་བསམ་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་གཉན་ 

ཞིག ཡིན་དྭ་གས་ནས། གདོའ་ཕྱིརང་ལོག་པ་ན་སྣའི་ 

བུ ཁ་གཉིས་སུ་པ་བོན་ཕང་ངོ་།།དེ་ལས་བྲ་གཉིས 

ཀྐྱེས་པ་ལརྟ་སྐྱེས་སྣ་སྐྱེས་ཞྭེས་ཀྱང་བཏགས་སཾ།། 

རོད་མ་ཁ་ ཉཏ་ གདང་གི་མེ། 
རོད་མ་ཅན་ ཨཊྭ། ཐ་སྐར། 
ཐྒོད་མ་ཅན་ཧཱི་ཟླ་བ་ དྲབགས་པ་ཟ་བ་དང་། 

སྲང་གི་ཁྱིམ་དྲའང་།། 
༧ ཌོ ོོ ངོ 

ཤདྲ་སའི་ཆུ་ བཌངཿ ཉ་ཧ་དྲ་མའེ་ཁ། 

ཤོད་མའི་མེ་ བཌ་།ནལ: ཏ་གདོང་གི་མེ། 

་༤ ༧ ༽༼ ༨༧ ༤༽ = 

གོད་མནི་ཆགས་ བཱཌབ། རྟ་ཧྭད་མའི་ཁྱ་ཆཌ། 
ཤོད་ཡས་ ཙམང: གྲངས་གནས་ཤིག། 

རྒོད་གཡག་ འབྲེར་ཤོད་ཀྱི་མིང་། 
རྒོད་གསུང་ ཅུབ་ཧོད་དང་བཟིང་བར་ 

ྦ འཇུག ! ྦ 

རྒོད་ཤ་ འབྲོང་གི་ཤ། 
ཤོལ་ གཉན་ལ་ཙོད་པས་རྒེལ་བ། 

ཤཐོལ་གཏམ་ བརྡིགས་ངེ་བསྐལ་བའེ་གཏམ། 

ཤོལ་ཕྱི་རྒོལ། གཏམ་ལན་འདེབས་པ་པོ་ 
དང་། རྫྔ་ཧཾལ་ནི་གཏམ་ 

འདྲི་བ་པར་ཟེར། 

ནོལ་བ། ཤྭ ཨན བཱདི། ཅོད 
ཨརྟྷིཿ བཱད། ཚད་པ། རྟེབས་ 

དང་དཔང་གིས་གལ་བ་དང་། ཆེག་གིས་ཧལ་བ 

་ 

གྱ་སྐར་ 
པེགས་ཏེ། ྦ དྲག་ཨི་མིང།་ང་། །གཡུལ་སྦྲོད། 

རྡེག་གསོད་ཀྱང་ཟེར། 

རྒོལ་ཆེག་ ཕྱྱེ་ཆིག་དང་། བརྲིགས་པའི” 

ཆེག་གོ ། 

མུདྲ། བྲེའུ་ཅེ་དང་། ཕྱག་དམ། 

དམ་ཕྱུག [བཏ ཛལ། ཀལ། 

རྷི'སྟེ། ཉ་དང་རི་དྭགས་ཕེགས་འཇིན་བྱེད། ཉ' 
རྱ་བྱ་རྱ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྨ་ར་མག་ཆོམ་ 

པཾགས་ལའང་ཟེར་ཏེ། མི་རྒྱ་ཡོད་པ་ཟེར་བ་ལྟ་ 
བྲ་དང་། རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག 
ལའང་ང་། ། 

རྒྱ་དཀར ཉི་ཟླའི་ཧྱ་དཀར། ཉི་ཟླའི་ 
མངའི་འཾད་དཀང་ལ་འཇུག་ 

སྩམ། ཡང་ཡུལ་རྒྱ་ཆེ་ལ་མི་རྣམས་ཕལ་ཆེང་གས། 

དཀརང་པོཾ་གྱོན་པ་ལ་ཟེར། ྦ 

རྒྱ དཀར་ནག་ ཧྱ་གར་དང་ཧྱ་ནག་ལ་ཟེར། 
ཧྱ་དཀར་ཤར་ ཉི'ཟླང་རྒྱ་དཀར་ ཤར་བ་རྟེ་ 

ཉི ཟླའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་འོད་ 
ཁྱིམ་དཀང་པཾ། ཡང་ཨ་ཕམ་ལ་རྒྱ་གར་ཤར་ཞྱེབ" 

བརྗེད་སྲེལ་ཡཾད། 
རྒ་སྐགས་ ཧྱ་རྐྱེགས། ཧྱ་ཆོས་དང་། 

ཤིང་ཀེང་ཤུ་ཀའི་མིང་། 

རྐ་སྐད་ རྒྱ་དཀང་ནག་དག་གི་སྐད། 

རྒྱ་སྐར་ སྐང་ཁུང་དང་། གླེ་དཀར། 
_རྒྱ་མཁྲེངས། བ་གླང་མེག། 



བབས 

རྱ་སྐལ 
-ཆུང་ལམ་ཕུགས་མིང་གི་རྟམ་གྲངས་དང་། ` ཧྱ་ 
མཐོངས་ཁེབས་ཐེད་ལནང་འཇུག་གོ། 

ཏྐཔ་ཀ ། ྦ 

རླ། ༨ ཡདྲ། གྱཆངྱ་ 

_ ཏེ། ཤེལ་འཕྲེང་ལས། རྒྱ 

.སྐྱེགས་འགྲམ་འཁྲུམས་ཁྲག་ནད་ཚད་པ་སེལ། | 
༧ ཤུབ་པ། ང་སྐེང་ཡམས། རྒྱ་སྐྱེགས ་བལི་ལ་ལ་ཨང་ 

ཐ་ཡིན། །བྲག་གིས་འགེགས་པའི་སྨན་ཡིན་ན།། 
-ཞཱེས་པ། །མིང་ཡ། ལཱྡཱ། ཛདྲ། ཆམྟ། ཧྙེ་ཝན། 
ཡྲབ། །མྱཀ། ལེཧེཏཾ། ཀླམིཛྲ། ཡིཏོ། ཀེ 

་ཡཁ། ཌཱསྭཱམཡ ཤིང 'ཤད། ཏིལ། སིན་པ ཆི 

ཁྲག །ཧཱ་མཾ་ནྲི་ཟླ་མཚན། ཁྱབ་འཇུག་གི་རིཝ་ཆ། 

-ཧྱ་སྐྱེགཔ། རྒྱ་སྐགས། ཆོས། ཕཾ་ཆོས་རྟམས་ཟེར། 
༤ ༨༩ ཅ་ 

-དོན་ཡ་ཤིང་ཀེང་ཤུ་ཀའི་ཆེ་ཨིན། བཏུ་དུས་ནམ་ 

. ཟླའི་དབང་གིས། 
-དང་། ནག་གྱུག་ཅེས་དམང་ནག་གཉིས་འབྱང་།། 
ཞཁུངས་ཚལ་ ནི། 

-བྲ་འདྲ། །མེ་ཏོག་ཞདབ་མའི་ནང་དམར་ལ། ། 
.ྱབ་ནག་ཟེ་འབྲུ་ཕེར་ཕེ་ཅན། 
-ཐྲང་ཅི་ཡིན། 

-ཧ 'སྐྱེགས་ ཀྱི་ཆིགས་ མ་ ལ་ཆའི་མིང་ ! 

ཧྭ་སྙེགས་།བུ་བ་ ཧྱ་ཆོས། 

བྲ་ཆོས་ཐྱེས་ དྭངས་ཤྭམ་ཅན་ 

རྱ་སྐྱེགས་ཤིང་དབྱིབས་རྟག་ 

ཀེང་ ཤྭ་ཀ་ཡི' བོ 

།ཞཱེཔ་ཕོགས 'གསུངས་ ཕེ། ། 

ངཱ རྒ ་སྙེག་ས་ལྟ་ བྱུ' ཕ་ཕྲང་ སྟེ། ཁགས་ °བྱེའ། 

གྒྱ་སྐྱེགས་དྲངས་ཁྱིད་” ཐུ་མཁན། ྦ 

རྐྱ་སྐེགས་མདངས་བྱེད་ ལཊཔྲདན། ཁུ་མཁན། 

7 
རྭ་ཁམས་པ་ ཧྒྱ་ སྡེ་དང་ཉེ་བའི་ཁམས་པ་ 

རྒྱེ 
རྒྱ་སྐྱེགས་ཤིང་ ཞེ ཤུ་ཀ་ཏྟེ། དེ་ནི་ཡོ”'མ་ཝཱའ 

ཁུ་ཡིད་ཤན་ཏུ་འཕྲག་པའི” 

མདག་ཅན་ཏེ། མཁས་པའི་ཉ་ཧྒྱན་གྱི་དྲིས་ལན་ 
ཡས། ཅི་འདི་འདབ་ཆགས་ནེ་ཅོ་གྙཉན་ནུ་ཆོཌ 
པནམ་ཡང་ན་ནི། དཔྱི་ད་ཀྭ་གསར་པའི་མེ་ཏོག་ 

ཧྱས་ཕྱིར་ཀི ་ཤུ་ཀ་ཨི་ཤིང་ཉིད་དེ། །ཱེས་པཾ།] 

རྒྱ་སྐྱེད་ ° ཐཱཾ་ཧྱ་དང་པ་ཧྱ་ཕོགས་ཧྱ 
ྣ ྒ ཆེར་སྤེལ་བ། 

རྒྱ་བསྐམ་པ། ཧྒྱ་ཆུང་ཇང་བཏང་བ། 
རྒྭ་བསྐེད" བླེ་ཆུང་བ་རྟམས་ཕེམཔ་ཧྱྱ་ 

༩ ཚེར་བཏང་བཞི་དན། 
རྒ་བསྐྱེད་པ་ ཧྱྱ་ཆེན་པོ་སྤེལ་མཁན། བདག 

དབང་གང་ཡང་མེད་པར། 

བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་ངང་བ་ནས་གཞུན་ཕར་དབང་ 

བ་པཾ། 

རྒྱ་བཀྱེད་རང་ལུགས་ ཧྱ་དམར་གུང་བྲན་ལ་བ] 
གཉན་ཕང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ པ། 

གཾས་འཆོམ་བེད་ཀྱི་ཁབ། 

ྦ དང་ཡང་ཆོང་ཆུང་དང་ 

གནས་བསྐོར་བཞྙིན་འགྲུལ་མི་ཡཞང་ཟེར། 
ཧྭ་ཁུར་ ཁུར་ མུང་ཅེ པ་པའི་སྨ ན་ཉིག་ 

ྦ - གི་རིགས་ཞིཾག་སྟེ། ཞྭ རག་ 
དཀར་ནག་གཉི་པ་ཨོད། ་ 

རྒྱ་ཁི་ རྒྱ་ནག་གི་ཊྱི། 



རྒྱ་ཁྱན་ 

རྐྱ་ཁྱེན་  ཕལ་ྱི་ཕའི་ཀྲའམ་བྱན་ཏེ། 
2 _ རྒྱ་དང་ཁྱོན། ཁོ་ལག་ཀྱང་ཟེར། 

ཤྭ་ཁྲ་ རྒྱ་ཁྲ་ཧར་པ་སྟེ་ཁྲའི་ཇིགས་ 
ཉིག་སྟ། ཉ་འཇཾན་མཁན་ 

དང་། བུ་ཁྲ་ཡང་ཟེར། 

འབ་རྫེན་གྱི་མིང་། 
གདམས་ངག་གམ། 

མན་ངག 

. དང་། བསླབ་བྱ་དང་། 

བཀའ་བཀྱོན་ཏེ བྱས་བསག་དང་གསཉེ་སཏོ 
ཞད བྭཧཱ་ཧཧཱ་ 

རྱ་གད. 

རྒ་མཁན་ 
རྐ གད་ 

ཐཱ རཏ། ཨྤརྐདེ་ཤ། ་འཕཌ་ 
ཆོ ྦ ཡུལཾ། བཌརྡྷུཨི། བསཾད་ 

ནམས་མ་གཉི། བྷྲ་མཉྟཡ།. མའི་དཀཀིལ་འཁོར་ 
ངང་པ །ཨང་ས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེ་ལ་༦ུལ་མི་ 

ནམས་གླུ་གང་ལ་ མཁང་ པམ ་ན་ རྱ་ གང་ ཞེཔ་ བྲགས 

༠.-གླཾལ་ ཀྱང 'རྣང་ | 

རྒྱ་གར་བྱི་མི། ད་ཐ་ 
ླེ རྱ་གྲམ་ གུ་ ར་ཁའདམ། ཀེ་ར་ཁའི་ 

_ མིང་། རྒྱ་ཀྲམ་ཐྱེ པ་ཀྱང་སྟང་། 

ྦ དྡེ་རྗེ་རྒྱ་ཁྲམ་ལའང་འཇུ
ག། 

རྒྱ་གར་སྒེར་མེ་ ཊ་གསུམ་རྫིད་ཚད་ཀྱི་སློར་ 

ྦ ྦ . མ་ ཞིག | 

.རྒྱ་གྲལ་ འཆི་ བཞི་ རྒྱ་ཡར་ ཐྲར་ བ།་ བུ 

གྱ་ཧཱསྲ གྲེས་མ་ཕཾ་རིགས་ཕམ། 

; ལཾ ལྲས 
རྱ རི ཅོ (གསུང་སྲ་ སོ། ཟི 

རྱ་སྙོག་ 
ཧྱ་གྲོ་ ོ རྒྱ་ཞག་གི་གྲེ་ཆོད་མ། 

ཧྱ་ཀློག་ བྲེ་ག་ཟེར་བའི ་སྨན་ཏེ། དགེ་་ 

_ སློང་ཆབ་རིལ་ཀྱང་ཟེརང་རོ།། 

ཧྱ་གྲོལ་བ' ྒ མེ་ཏག་ཅུང་ཟད་ཁ་བེ་བའི་ 

མིང་དང་མཚམས་དང་བཅིང་ 

བ་ལས་གྲེལ་བ་དང་། ག ཆ་གྲེལ་ཡང་ཟེར། 
རྒྱ་འགྲེམས་པ་ པཿ ཿ ཆའ ཁག་དང ཆོ 

ྦ པ དེབ་ཕགས་བཀྲམ་པར་ཟེར། 

རྒྱ་བྱིན་དུང་  དྲང་དཀར་གཞས་འཁྱིལ། 

ཧྱྱ་བྱེན་གཏུ་ ཨིནྡཧྲརཱཿ འཇའ། 

རྒྱ་གྱ་ར་ འབ་ཐོག་མ། 

རྒྱ་ཐྷོ་_ དར། ཁང་པ་ཆེ་བའི་ཕི་ 
དད ་ སྒོའི་ཡིང་དང་། གཞུང་སྒོ“་ 

ཡདང་།། ྦ 

གྱ་སློག རྒོག་སྐྱ་སྟེ། ཤེཝ་འཕྲེང་ལས། 

ངོ རྒྱ་བ་ཞེས་བྱ་སློག་པའི་རིཌ།། 
ཉིན་སྲིབ་འབལ་བའི་་སྤང་ཡས་རསྐྱེ། །ལོ་མ་མཐུག"་ 

ལ་རེང་བ་ཨིན། མེ་ཏག་དརང་པོ་རབ།་ ཧུཾ 

མཇེས། །འབྲཔ་བྲ་ཟུམ་པེ་རྫེ་ལ་གསལ། །རོ་ཚ. 

ཧུས་པར་གྲང་ཆུང་དང་། །ཕཾ་མཆན་མཁལ་མའེ, 
གྲང་ནད་དང་། །སྲིན་འཇེམས་ཁང་པའ

ི་ཆུ་ནག་་ 

ཟོ ངེལ 
` = ཡ་ཆང་བྱང་ན་ ཇྗེམ། ར་པ ་འཇིམ་ དང་ 'བྲག་ སློ་ ཐཾ 

གཅརུམ། སྲིན་ དང་ཆ 'སེར་ རེ བ་ བ་ཁ ང ལཿ 

) རར རོ མ་བ 

སུ 7 £ = རོ་རེ ཟེབ འཚོར 
༼ /༼ 4 ° 

:‰> ༨༡ 
ཀོ 



རྱ་སྒུར་ ཱ 

རྒྱ་སྐྱར་ ྦ ཱ འབུ་གྲཾག་མ། 

ཟི རྱ་བརྒྱབ་པ་ རྱ་བཏབ་པ། 

རྒྱ་སྔེན་ རྔན ་པཾའི་རེགས་ཤིག། 

རྒ་ཅང་ སྐེ་རགས་རྒྱན་ཅན་ཟེར་བ་ 

དང་། སྐ་རགས་མྫ་གྲུ་ཅན་ 
ཧམ། སྐེ་རགས་རྦུབ་ཅན་དངྲལ་ཁུག་ཡོད་པའི་ 
ཀོ བའི་ས་རགས། ཧརྒྱ་ཆང་ཡང་འབྲད་ད། ། 

རྱྱ་ཅན་ སྐ་རགས་སྐུད་པ་མང་པས་ 

བཏགས་པ་ཁོང་སྟེང་ངམ་ 

རྤུབ་སྟང་ཅན་ལ་ཟེར། 

རྒྱ་ལྕང་ ཤིང་ཉིག་གི་་མིང་། 
རྒྱ'ལྷ་མཕ་  མོ་ལྕམ། 
ཧྭ་ལྕོག་ _ ལྩོག་ཅེ་གྲུ་བཅྱི་སྟེ་ཧྒྱ་མིའི 

པྤྔའག|་ཾ་ ྦ 
ཧྭ་ཆགས་འདྲལ་བ་ སྣང་བ་ལ་ཆོགས་པ་ལྟ་ 

བུའམ་སླང་དཔྱད་པར་འཚལ། 

ཧྱ་ཆང་ མྐེ་རགས་རྦུལ་གྱི་མགྲིན་པའི་ 
ར་མོ་ལྟ་བུ་ཅན། སླེས་པའི་ 
རྐ་ངགཔ་རི་མོ་ཅན། 

རྒྱ་ཆད་ ྦ རབ འཐར་བ་ལྟ་བྲ། 

ར།ཆེངས་ སྐད་ཐབག་ཕགས་ཏྱིས་ཧྱྱ་གྲམ་ 
དུ་འཆིང་བའི་དེན། 

རྒ་ཆུང་ངུཿ ་ཐལ་དང་བློ་ཤྱ་སོགས་ཆེན 
ཚོ * ༤ 2 ༢ཊབི་སེད་པའི་དེན། 

༄ 
༠ ཅུ 

༩~ གརྱྱ་ཏབྭ ༡ 
` རེ 

 ་ „ ཁ༤༽ : ཐོར རྐྱ་ཆ་ ` ཡཨངས་ཤང་རྒྱ་ཆ་བ། མཐའ་ 
ཱ པགས་རྱ་ཆེ་བ། 

་ཆ་བ་ བིར པོ་བཱ། ཡདརཿ ཧྱ ཏམ 
ཡུདྟཿ ཐྱཆ། 

༩ 

ཤཱཝཏྭ། རར རིལ་པོ 
པཔ། 

- ལ་བ་ 1 རྒྱ་ཆེར་རེལ*་ 

བའི་མདེ་ལྟ་བུང་འཇུག་གམ་ 
སྩམ། ་; 

ཧྭ་ཆ་ལམ། _ པྭབུཔཐ། རྒྱ་ལམ། 
རྒ་ཆེན་ ཆེན་པོའི་མིང་། ྦ ྦ 

རྒྱ་ཆེན་པོ  པིཏ། ཧྱ་ཆེ་བ། ཆོས་ 
སེམས་རྱ་ཆེན་པོ། ཐུགས་ 

སེམས་ཧྱ་ཆེན་པོ། སྲ་ཧ་ཆེན་པོཟེར་བ་ལྟ་བ། 
རྒ'ཆེན་ཤུན་པ་ ཤིང་ལ་བདྲན་མ་སྟེ། རྟོན་གྱི"་ 

མེ་ཏག་ཀང་ཟེང། སྤང ་ཧྱན” རུ 

. མི་ཏོག་མེན་ནོ།། 
ཧྭ་ཆེར་བརྫགས ་ཕ་ མཆག་གསུམ་གྱི་ཨོཾན་ཏན: 

_ བཾགས་ལ་རྒྱ་ཆེར་བརྫགས་པ་་ 

ལྟ་བུ། 

ཧ་ཆེར་རལ་པ་ མ
ད་ཁ་པའོ། 

ྫ 

འར རྒྱ་ཡུལ་ནམ་བྲེན་པའི་ཇ། , 
རྒྱ་ཇེག་ ཧྱ་འཇེག། ཡྕག་ཅེ་རྙིང་བ། 

རྒྱ་ཏིག་ ཆི ཤེལ་འཕྲེང་ཡམ། འཁུུངས།་ 

། དཔེ རྭ། ཏིག་ཏ་དག་ལ་རིཌ༤་ 



གསུམ་སྟེ། གྱ་ཏིག་བལ་ཏིག་བེད་ཏིག་གོ །རྒྱ་ 

ཧིག་ལ་མ་སྔེ་ནག་མཐུག །བལ་ཏིག་ལཾ་མ་ཅང་ 
ཟད་སྲེར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཉིན་དྲ་རིགས་ 
གསུམ་ཨད། རྒྱ་ཏིག་ན། རྒྱ་གར་ནས་འོང་བའི་ 

ཤིང་ཕྲན་འདྲ་བའི་ཁོང་སྟེང་སྲབ་ལ་མཁྲེགས་པ་ 

འོད་ཅན་ཆིགས་པའི་ཉམ་པ་ཡོད་པ་རོ་ཁའ། ། 

ཞེས་གསུངས་པ | 
ཤཧྭ་བཏབ་ཕ་ ཐེའུ་ཅེ་བརབ་པ། 

ཧྭ་རྟགས་ སུདཱ། དམ་ཁ་དང་། གྲངབ་ 

གནས་ ཞེ་གཉེས་པ། 

ཧ་ཏྟགས་ཆེན་པ་ གངས་གནས་ཞྡེ་གསུམ་པ། 

ཧ་རྟག། _ ཧྲྱ་ཐྭ་དང་བྱང་བྲ། 
ཤཱ་ཊ་མ་ རྒྱ་གང་གྱི་སྒོར་མོ། 

ཧྱ་ཐེར་ རྒྱ་གར་གྱི་ཐྲེང་མ། 
རྒྱ་ཐིལ་ ཐྲེལ་ཅེ་ལ་ཟེང། 

རྒྱ་མཐངས་ ཁང་པའི་གཡབ་དང་། རྐར 
ཁུང་ཆེན་པ་སྟེ། རྒྱ་མཐོང་ 

ནང་གི་ཉི་མ་དོ་བ་ཆེང་བ་ལྟ་བྲ། 

ཧྭ་དང་ཏེན་ཇྗེ་ ལམ་ཡིག་ལྟ་བྲ་ལག་རྟགས་ 
དང་། གཞུན་གྱི་རྟེན་ས་རྔེ་ 

བཞམ་རྱྱབ་རེན་བྱེ ༈ཨ་ 

དཔྱད། ཅེས་གསུངས་ཕོ། | ྦ 

རྒྭ ་དང་འདམ་རྫབ་ འཇེན་བེད་ དམ། ཏྲཾགས་ 

བའི་ཧྒྱ་དང་མི་གཙང་བཞི་. 

_ འདམ་ཇབ། 

ཛའ རྱ་འདྲེས་བྱས་པ། 

ཧྱུ་མདའ་ ཧྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ནས་ཐྲན” 
` པའི་མེ་མདའ་དང་བད་མདའ་ 

ནི་བད་ལ་བཟས་པའི་མེ་མདའ་ངང་། གཉན་ 

ཨང་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རྟེ་ས་གནས་ཡའེ། ། 

རྱ་མདུད་ རྩིང་གི་མདུད་པའམ་དཀལ་ 
དཀའ་བཞི་མདུད་པ། གྲོལ 

མདུད་ནི་དཀྲལ་སླ་བ་ལའ།།, 
ར་འདུལ་ རྱ་འདུལ་བ་འཇན་པ།དབང་ 

ཕྱག་ཚུལ་ཁྲིམས་ཁྱེཔ་གྲགས་ 

པ་ལྟ་ཐུ། 

ར'འདབས་ ཐེལ་ཅེ་དང་དྲྭ་བ་ཕོགས་ 
འདེབས་པའ། ། 

༤ ར་པ གོས་ཆེན་རྒྱ་མེའི་འདྲ་ཡད།| 

རྱ་ འི རྱ་ནག་པའི་འདྲེ་ཡའ། | 
རྒ 'འདྲ་རྒབ་པ། ཧྱ་འདྲེའམ། རྒྱག་ངེ་བྱེད' 

ས་བ། ཁབསཡྦང་པབ 

ཨང་། ཞགལ་བྱེད་དང་། ་ 
འཇུག་ག། | 

རྒྱ་འདྲས་ གཉུང་ངས་གནད་དཀྲོལ་བ། 

རྱ་འདྲེས་བྱས་ནས་ཀྱང་འགྲོ་ བླ་སྨའམ། 
༩ གཉུཔ་གཏང་ནས་ཀྱང་འགྲོ་ 

ཐེས་པ་འདྲ།། 

རྒྱ་འདྲེས་བྱས་ཕ། འགྲེ་ལོག་ཧྱབ་ནས་ཞེས། 

༩ བཱ པ་ཨིན་ནམ། ཞྱེས་ གསུངས 

འགྲན་ཟླ་ལདང་ 

རི 



ལཾ ཚོ རྱ 

༤ རྒ་ནག་ ཅིཾན། མདྭ་ནིན། ཡུལ་ཧྱག གསུངས་པེ།། ཨང་རྒྱ་ནག་ཏུང་སླད་ནི། ཡོངས་ 
` ཆི་་ལ་མི་ཉམས་ཕལ་ཆེར་གས་ གྲགས་དར་ལཡས་གྲུབ་པའི་སླད་པ་རྟེ། ཕི་ཐེན་དང་ 

. ནག་པོ་ཕྱོན་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། རྒྱ་ནག་ཆེན་པོ་ཝ།  དུང་སླད་ཀྱི་སླ་གཞུག་དང་ཆབ་ཆབ་ལའང་ཟེར། 
- རྒ་ནག་རྟེང་ཁན' ཡམ་རེམ་ཆེན་མོའི་བར་དདྲལ་ རྱ་ནག།' གི་རྩིས་ ནག་ཅིས་བམ། འབྱང་ཆི་པ། 

ཉེར་མཁ་བརྫས་པ་ལས། ཧྱ་ ཧྱ་ནག་ལུགས་ཀྱེ་འཁོར་ལོས་ རྷུར་རྱལ་ 
༧༣༣ ཏར ཞུ ཐན་དན་འེ། ཁ་ཅག། ཁྤང་།༽ གནམ་བརོས་ཧྱྱལ་པཾ་དང་། 
--པོ་ཆེ་སྟེང་སྟོང་གི་ནང་ནས་གྷི་ཕྲང་ཡད་པའི་གླང་ གནམ་བྱི་སྙའང་ཟེར། 
-.-ཆེན་ངེ་ངེ་ཙམ་འབྱང་ཉིང་དེ་ཁུན་པ་ཐེད་པས་ཧྲ  རྱ་ནད་ བཀྱོན་པེཞམ། བརྡིག་ཆེག་ 
- དེ་འདྲའི་ཁུན་པ་བྱེད་པའི་གླང་པ་ཆེ་སྟང་ཡད་ ཅེས་འདུག་ཀྱང་འདི་རྒྱ་ནད་ 
- བའི་དན་ཡིན་ཟེར། ཨང།ཁ་ཅིག། གསེར་ཤྱི་ ྦ ཡིན་མིན་མི་གསལ། 

- འཁོང་ལོ་ཅིབས་སྟང་པའི་ཅིབས་རེའི་སྟེང་དྲ་ཁག་ རྒྱ་རྣ་རུཿ  མི་གཙང་བ་བར་བའི་ཕྱོད་ 

«< ཟོ རོབ་ཉག་ཁར་འ་ཉི་སྲརཉ་ངེ་བོ་འ་བབ་ པའམ། འཁྲིག་པའི་གབ་ཆེག། 
མདུན་ཕྱོགས་གང་བྱང་བ་ཟ་བ་ཙམ་ལས་གཉན་ ཧྭ་རྣམས་ ཧྱ་མི་རྟམཔ། 

. རམས་མ་ནུས་ཏེ་ཁུན་པར་བྱེད་པའི་དན་ཡིན་ཟེར། རྐྱ་རྣ་རུ་ གབ་ཆིག་སྟེ་དོན་ལ་འཁྲིག་པ། 

-ཞགའ་ཉིག། སྟོང་ཁུན་ནི་འདད་ཧྱྱལ་གྱིས་བ་ རྒྱ་སྣྙག་ _ ཤེལ་འཕྲེང་ལས། རྒྱ་སྟག་པོ་ 
ཡིན་པས་རླ་བཤད་མི་བྱེད་གསུངས་ཕཾ།། དེ་ལ་ ཚད་མེ་དབལ་གཉན་རིགས་ 

ཐམས་ཅད་མཐྱེན་པ་རོལ་པའི་དེ་ཆེས། བཤད་པ། འཇམས། །མིག་སྨན་ཨང་ཟེར། འདི་ནི་ཧྒྱ་ནག 
-རྫ་མ་རྟམས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་མ་མཁྱེན་པའི་བཤད་_ ནབ་འབྱང་ལ། མཆོག་ནི་ཟྲས་ཇི་ནས་ཡོང་བཞིཊ 
-པ་ཡིན། འདིའི་སྟང་ཁུན་ཞྱེས་པ་གྱ་ནག་གི་སྐད་  སྣག་གདར་ཆེ་ལ་མཐུག་པ་ཉེང་ཕེར་གཉིཕ་ནས་ 

དྭ་ཧུངྔ་ཤཱས་ཇཱེཕ་བླ'ཕིཏཱ'ཧཱེ། , ཏཱང་ནཾ་”་ཤདཱ་ཧཱང གསྟུམ་སྙག་ཙམ་དྭང་།,སྟ་ཕེར་ལྔ་དྲུག་ནས་མཐྱིད 
-ཀྭས་ནི་རྒྱལ་བློན་པེཌ་ཡ་ཁཱེ་པའི་ཆེ་འབས་ཞིན་ གང་མན་ཡོང་ལ། ཐམ་གའི་བཀོད་པ་ང་མཚར་ 
“ས་ན། དན་ལྭ་ཧ་ནག་ཤར་ཕོགས་རྒྱལ་པ་འྲད། བ་གསེར་ཚག་ཅན་དང་། གཞན་ནས་དེ་ལས་ཕྲ་ 
-ཤེས་པ་ཨིན་ གསུངས་པ་ལྟར་ ཡེཌ་ཱེས་བདག་ཅག་ བ་ཆུང་བ་ཕགས་འབྱང ་བ་གང་ཡང་དྲི་ཕུན་སུམ་ 

གི་དཔལ་ཝྡན་བ་མ་ཇྲ་བམས་པ་དགེ་ལེགས་ དབལ ཆོགས་པ་སྣོམ་ན་སྦྲ་བའི་དྲི་མ་དང་འདྲ་ཡ་ཞིམ་ 
` -བཟང་པོའི་ཉལ་རྫ་ནས་དངཾས་ཕུ་བྲེས་པཾ།། ཁྲེས ཊིཾང་སྲེད་པ་སྐྱེ་བཞེ། །འབྲིང་པོ་ རྨེམ 



རྒྱ་སྣག 

དམན་ཨང་གསེར་ཚག་ཐམ་ག་ཅན་ན། ་།ཐ་མ་ 

གྱཾ་ཡུལ་གང་རིགས་ནས་འབྱང་བ་བྲི་སྟག་གི་ཁ་ 
དག་ལ་ལེགས་ཞེར་མང་བར་སྟང་བ་ཡས་སྨན་དུ་ 

འཕ་པར་ནི་མ་ཕྲེམས་སོ། །རྒྱ་མཚན་གང་ཞྱེ་ན། 

རྩ་ཀྲན་དུ་བཟང་པོའི་ཁུ་བས་དམ་ཅི་བྱས་པའི་ 
ཤྭས་པ་ཡིན་པང་གསུངས། རྩ་དེབ་ཕེལ་བ་ཙམ་ 

དྭ་མ་ཟད་ཁརང་བང་ཚད་ངན་པོང་རྨོང་བའི་འཇའ 

ཡུམ་འགྲུབ་པར་བཤད་ཡ། ཅེ་ངི་5ྱའི་གནས་སུ 
ཨད་པ་ཁང་པང་བཞི་དུད་འགྲི་རྭ་ནེ་ཡ་ཤ་ངས. 

མགས་ལ་ཉྭྷ་སླུ་དང་རིང་བསྲེལ་འབྱང་བ་ནི། 

ངེས་པའི་ཟླེ་ནས་གནས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་། 
དྲང་བའི་སྒ་ནས་རྩ་དེའི་ཤཱམ་པ་ཡིན་པང་བཤད། 
ཚྩ་དེ་ལ་ཉིན་མཾ་དྲད་པ་འཐུལ་པ། མཚན་ 
མ་མེའའབང་བ། ནང་ཉཧུབ་འཇའ་འེད་འཕྲེ་བ་ 

ཐུག་ཡོད་སྐད། རྒྱ་ནག་རཾ”བཾ་རེ་ལྔའེ་ལོགས་སུ་སྐྱེ་ 
བ་ནི། ལོ་མ་ཝང་སླྱ་ཆེ་ལ་མཐུག་པ། མེ་ཏཾག་ 

མེར་པ་ཤིང་བ་ཤ་ཀའི་མེ་ཏག་འྲད་བ་དི་མ་སྨ་ 
བའི་དི་མ་འདྲ་བ་ཡས་ཐག་པར་ཉིམ་པས་ཕྲེད་པ་ 

ཨེ་བ། ཐུམ་སྣོད་གང་གིས་ཀྱང་མི་བསླིབ་པར་ 

བསུང་ཉིམ་འཐུལ་བ་ཅྱིག་འདུག་ག །ཕྲ་དྲེག་མོ་ 
ཤད་མངལ་རྐྱོན་ཕྱོང་བར་བྱེད། །ཅེས་པ་ཕྲ་བ་ནི་ 

སྣོད་དེ། རྫ་མའམ་ཁེག་མ་ཟེར་བ་དང་། གན་ 
ཝང་ལྕགས་འཁར་ཁྲོ་དྲངས་ཕྲོགས་འདྲ་ཡ་སྐམ་ 
པར་མི་བཟེག་ཅིང་ནང་དྲ་ཆ་མ་ཆད་པར་ཇ་ཕཌ་ 
རར ནཾ 

 ཡོ་མ་ཤུག་པའྲི་ལཾ་མ་འདྲ། 

ཧྱ་ཕུགས་ 
བ་དེའ། །ཞེས་གསུངས་མ། །གཞན་ཉང་། བཟ 

གནས་ཉིར་མཁོ་ཇ་མ་ཏཾག་དང་། བཟ འི་གནས་་ 
ལས་ཆོགས་སུ་སྟག་ཚ་བཟོ་ལུགས་རེགས་གསུངས་ ་ 

འདུག་ཀྱང་འག་དུ་འདྲེད། །ཨང་། ཨ་གེ་འབྲི་ 

བྱེད་སྣག་ཚ་རྟེ། རྱྱ་ནག་སྟག་ཚ་གོང་གསལ་དང་། 

པོད་སྣག་ནི་སྨོན་ཐྲལ་ལས་བཟོཔ་པར་གྲགས་པོ།།. 

རྒྱ་སྩེན རྔ་ཆོད་ཅིག་གི་མིང་། 
རྒ་སྤེས་ ཏགར། བཡན། ཏགརཿ: 

ཤེལ་ཕྲེང་ལརྒ། རྱ་སྤོས་དེར་་ 

མཚུངས་ཨན་ལག་རྟག་རྣམས་སྐེམ། །ཁྱེས་པར། 
དཔག་བསམ་ལྔེན་པར། ཧྱ་སྤོས་ཙ་བཔ་གཉན་ 

རེགས་ཕེལ། །མཆེར་བ་གླང་ཐབས་གག་ཕྱེག་ 

འཇཛེམས། །ཐུག་པར་ཨན་ལག་ནག་ནམས་རྐྱེམ། |` 
ཞེང་པེ། །འཁུངས་དཔེར། རྒྱ་སྤེམ་རྒྱལ་པྲ ཞི 

ཝྔམ་རའཞ། །བསོད་ནམམ་ཝྔན་པའི་ཚལ་དྲ་རྐྱེ།: 

།ལ་མ་མེ་ལང་ཁ་ 

ལྟར་གྱེས། །མེ་ཏོག་སེར་བའི་མདངཇ་ཆགས་པ། 

དྲི་ཞི་མ་ངེ་ཁ་ཧཱས་པ་བསེ་ཡ། །ཉཱས་པས་དུག་ཚད་་ 
གཉན་ཆད་མྲེལ། ེམ་གསུངས་པོ། ། 
ཧྭ་ཕེབས་ གཙུག་ལག་ཁང་དང ་ཕོ་བྲ༤ ངོང 

གི་བྲག་ཕིབས་ཏེ། གསེང་ 

བླེག བར་འཇུག 

རྒྱ་ཕུགས། ཌཱ་དན། ཐྲག་ཁེབས། 

གདུགས་རལྟ་ཐ། 



པག ་ ༩༢༠ རྒྱ་ཚྭ 

རྒྱ་བ་ རྱྱ་སྒོག་གི་མེང་དང་། ཕན་ 
པ་དང་། བསམ་པ་འབད་ 

ང་སྟེ། མངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱ་བ་ཞིན་ཁྱེས།'པ 

རྒ་བེར་ འདྲེ་ཞིག་ལའང་གྲགས། 
རྒ་བོ་ དལི། འགྲམ་པ་སོགས་ལ་ 

བསྐར་བའི་ཁ་ཟྫ་ཅན་ཏེ་ 
མི་ཧྱ་བཾ། 

རྒ་བེད་ ཧྱྱ་གར་དང་བོད། རྒྱ་ནག་ 
དང་བོད། 

རྒྱ་འབག་མེག་གེས་ཕན་ཚུན་འཕྲལ་ཤེས་ 
པ་ལྟར་ གར་མཁན་གཅིག་ཉིད་ཀྱིས་ 

རྟག་སེང་མེགས་སེམས་ཅན་་ 

གྱི་མག་བརྙན་མང་པོས་མིག་འཕྲུལ་སྣ་ཆོགས་རྟན 
པ་ཤེ པ་པ་ལྟར་ཁྱེཔ་པ་ཡེན་རྩམ་མོ། །ཞཱེས་ 

དབངས་ཅན་དགའ་བའི་བླེ་གྲེས་ཀྱིས་གསུངས། 
ར་འབྱམས་ གྲབྲང་ལུམ་བྱེས་བྱེད་པའམ། 

རང་གར་ཤྱིས་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་ 

བན་ཅན་དང་ཨང་མཐའ་ཨས་པའི་དན་ཡའང་།། 

རྒྱ་མ་ ཡིག་རྐེག་གི་ཧྱ་མ་དང་། 

ྦ འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཉ་ག་དང་ 
རྱ་མ་ཞེཕ་པ་ཡའང་། | 

རྒ་མ་གང་ སྲང་བཅཿ་དྲགི་ཚད་ཅན་ཅིག་ 

ལ་ཧྱ་མ་གང ་ཟེར། 

རྒྱ་མེ་ ཧྱ་ནག་པཾའི་མི། 

རྒྱ་མེན་ _ ཧྱ་སེན་མེ་ཏག་རྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ 
ཡམས། རྒྱ་མེན།ཁྲག་འཁུགས་་ 

རེ་སྟད་གཟེང་བ་ཕན། །ྱེཔ་དང། འདི་ཨང་་ 

ཝྔུམ་རར་འཇུག་པའི་མེ་ཏག་གཏན་ཟུག་ཙ་བ་ 
བཉན་ཆེ་མེ་ཏོག་ངང་དམང་དང་། དས་ནས་ 
ངུང་དམར་ལི་ླི་ཁ་དེའ། །ཆེང་བཛུན་ངའིམེ" 
ཏོག །ངྱར་སྨིག་འཇིན་པ། འཆི་ཆེད་ཆེ་ཏོག ! 
ཏན་ལ་གནས། རྐྱའི མེ་ཏོག་ཟེར། ཁྱེམ་བརྔངས9 

ར་མ རྒྱ་ནག་པ དེ་བྲ་མེ་དང་། 
ྒ གད་མ། བཀགྲེས་མ། 

རྒྱ་སྨུག ཁ་དེག་རྟེ་ཆཆིན་པའི་མདོག་་ 
ཏྟཾ་བུ། 

རྒྱ་ཙོངས་ སྨན་དུ་འགྲེ་བའི་ཅངས་པའྲི་ 
= ༢ རོ་གཟེ་ཤུག | 

རྱ་རྩིེ། _ ཧྒྱ་ཡུལ་ནས་བྲཾན་པའི་ས་ཙི། 

ཧྱ་ཐིས་མ་ཤུ་འབྲས་སླན་རྔེ་ཡ”་ 
ཕན། ཞྱེཔ་གསུངམ་མ། ། 

རྱ་བཅུགས་པ། རེ་དྭགར་རྒོགས་དཇེན་པའི་ 

གྱ་རྙི་བཙུགས་པ། 
འྩོ རྒྱ་བརྩེན་འགྲུས་སེང་གེ" བོད་ཀྱི་ཡེ་ཚྭ་བཞི་ 

མཚན། དེས་ཨ་ཏི་ཤ་ 
གདན་དྲེན་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་བིཀྤམ་ཤི་ལར་ཡན་ 
གཉིས་ཕེབས། བོ ཾ 
རྱ ཆ'་ 



རྱ་ཙ་ གཔོཏ། ཤིན་ཏཱ་ལན་ཚྭ་བ། 

ྦ རྒྱ་ནག་ཚྭ་ཟེར་ཏ། ཤེལ་ཕྲེང 

ལཔྭ། རྒྱ་ཚྭས་དྲུག་དར་སྲིན་སེད་ཙ་ནད་རྱྱོང་། ། 

གག་པ་ཤ་ངོ་གཅོད་ཅིང་ཆུ་འགགས་འབིགས། | 

ཤཱིས་པར། རཾན་ཆེན་ཟླུངས་པ་ལས། རྒྱ་ཚྭ་མཆེག་ 
སྟི་ཤཱས་པ་བརྒྱད་དང་ལྡན། །ཞྱེས་དང་། བདྲད་ 

ཙི་ཐྲིག་པ་ལས། ཧྒྱ་ཚྭ་ཉོ་ཉྭཾང་ལྩེ་ཐུར་ཆུ་འགཌ་ 
ཟེལ། །རམྨ་ཡི་རལ་གཅོད་ཆུ་སྲེང་འདྲེན་པར་ 
བྱེད། །ཅེས་གསུངས། རང་བྱང་བས། ཧྱྱ་ཚྭས་ , 
ཅ་ཕྱོང་བདྲད་ཅི་ཡིན། །ཞཱེཔ་དང་། ཏོང་ཁུང 
ཟབ་ཏིག་ལཔ། ཆཾོ་ངང་ཝྡན་པ་ཆུ་ཨ་ད་བྱིད་ནི་ 

ཚྭ་འོ། །ཞྱེས་སོ། །མིང་། ཇིཧབྷིནྲ། ལྕེ་འབྲིཌ། 
བྲབིངིལོ༩། རྡེའི་དངས་མའི་ཚྭ། མཊིཔཱང། ཆུའི 

ྩི་ར་པོ། མོཤདོ། ཚྭའི་རྒྱལ། ཆུའི་ད་བྱིད། རེག་ 
འབྲིཌ། ཆུ་རྡལ། རྒྱི་དཔན་པཾ་ཟེར། རྒྱ་ནག་བས། 
ཟངས་ཧ། པྲྭོམ་གྱིས་ཟངས་ཁད་ཟེར། འདི་ཆ 

ཡས་བྱང་བ་དང་། ཧྲྱ་མཆོའི་འགྲམ་གྱི་བྲག་ལས་ 
བྱང་བ་གཉིས་ཡོད། ཨ་མ་ནི་ཀན་བ་བའི་ཚྭ༠ 

ཤིཾག་ཡུལ་མ་མ་དྷ་དྭའི་ཚལ་ནས་འབྱང་བ་དང་། བཱ 

ཤ་ཏོར་ཁྱེ་ཕ་ཕ་ལྙིག་ཧྒྱ་ནག་ནབ་འབྱང་བ་དང་། 
གཞུན་ཨང་རྒྱ་དཀང་དང་སྟད་ཧཾང་ཕོགས་ནས་ 

_ འབྱབང་། དབིབས་ཤེལ་སྟར་ལ་བཅག་ན་ག་པར་ 
ལྷང་ཆེ་འཇིན་པ། བྲག་གི་དྲག་ཚི་འདྲ་བ་ 
ཧེང རྡེ་དམར་བེགས 'འབྱང ་བ་ལ། ཁ་ ཞབབ་' 

_ དྭངས་པ གས་ཀྱི་རྣམ་པ་མེད་པ་རཾ་ཤིན་ཏྭ་ཚྭ་ངར་ 

རྫ ཟླ ཛཾ 

"༩༢༦ རྒྱ་མཚོ” 

ཆེ་བ་དེ་རང བྱང་ཨིན་བས་མཆོག་ཏུ་བཟང་། རྒྱ 

གང་དང་རྟོད་ཧཾར་གྱི་ཚྭ་ཊུན་མ་ཞྱེས་པ་རྫེ་ལ་ 
དྭངས་པ་དཀར་ལ་འཆེར་བ། དེ་ཨང་སྟོད་དྲྭ་ 
བླུགས་པའི་ཉམས་ཟམ་ལས་འཁྱག་པ་བཀག་པ་ 

ལྟ་བུའི་གཟུགས་དང་། ཁ་ཉུབས་དྭངས་ཀྱི་རིམ་ 
པ་ཡོད་པ་ངེག་བྱ་རབ་ཏུ་ཚྭ་བ་དེ་རབ་ཡིན། དེ་ 
འྲད་ལ་ཐད་ཀྱང་སྐྱ་ལ་སོབ་པ་རྩི་བ་ནིསྟད་ཧཾང་ 
གྱི་དེང་བཟོ་མ་འབྲིང་པའོ། །ཨང་སླ་ཕེབ་ཨང་ 

བ་དྭངས་མི་གསལ་ཞིིང་བར་ཞུབས་རྫོ་བ་དང་ 

ནག་པ་ཁ་སྐྱལ་སྣ་ཐུང་བ་འཁྲ་ཟངས་ཕོགས་ཕུ་ 
བྱགས་ནས་ཆགས་པའི་༡མས་ཏིང་ཕར་ནས་འཁྱག 
པ་ བཀོག་ པའི་དྱབིབས་ར་ཚ་ངར་ཚམི མི་ཆེ་བ་ཐ་མའ།། 

འྲད་ཡིག་ལས། ཧྱ་ཚྭ་རྡོ་གྱྱས་སྣ་རིང་འདྲ། །ཁྱེས 
གསུངས་པོ། | 
རྒྱ་ཆེལ་ ཧྱ་རས་རྫོན་པའི་ཐལ་བ་དང 

ར་ཆེལ། 

ཧྱ་ཚྩགས་ འགྲས་ལམ་གྱིས་ཚུགས་ རིང་ 

བབ་ཆ་ཅཅང་ལྤིད་གླིག་སིན། ། 
གྱ ཆོང ྦ ཿ ཚོང་ གི་༠ེ ཆེག། 

ཧྱ ་ཚོང་གནང་ཨ། ཆོང་རྒྱག་ཡ། 

ཧྱ 'ཆེས་ ཧྱ་སྐགས་པམ། རྒྱ་སྐྱེགས་ 

- ཤཀྱི་ཤིང་ལས་ཐན་པའི་ཆོས། 

རྒྱ་མཆོ་ - ཨམུངྙཾ། །མྱཿ ཕིན། པར། 

_. ཇལ་ནཾཇ། །ཨརྱྱབ། མཐྲད། 
སྐགར། ཨརྟི། ངི ཏར༩ཊཿ ཧཱིན། ཛལྲེཀུ། 

༣ 



རྒྱ་མཆོ་སྐྱས =; ཀྱ ༢༠ པ རྒུ་སཆེནི་རྡོ་བ 

གིང་གི་ནསྲ་ཀངས་ནི། གླབ་འ།ཇཞ།་ནང། བགཝ་ དགྲན་པ་སྲསད་ཀླུཔ་ཐེས་པ་བྲིཀམ་ཤིལ་དང་ཉེ་ 
--དཀྭའ་བ། ཉལ་འགྲོནེ་གཏེར། ཆ་བདག [།ཆུ་ བདི་བེ་ཞོག་ནས་ བོན་ པའི་ནང་པནི་དགན་རྙིང་ 
ི་ཕུང་པེ། ཆུའི་བྲིན་པོ འི་གྲང་ཆེ། ཆྭ་ཕྲིན། ཞིག་དང་རྒྱལ་པ་ཞིག་ལའང་ང་། | 

.-ཧྱལ་མཚན་ཅན། ཆུ་ཕྲིན་བདག །ཆྲ་ཕྲིན་འབྱང་  རྱ་མཆོ་ལས་བུང་བ། བསྲདྲི་ཡཾ། ཧྒྱམ་ཚྭ། 
- གནཔ། ཆུ་སྲེལ། དལ་འབབ་མཇོད། དུག་ཅན་ ཧྱ་མཚོའི་སྟ་རགས་ཅན་ པ་གའི། 
གནས། ཕ་རལ་མེ་ ་མཇན། ཟླ་བའི་གླགས། ཟླ་ རྒྱ་མཚོ འི་སྐད་ ཨླི་ཨེ། ཁའ 

གབནི་ཨ་མ། ཟླྲ་བསྣ་ཧྩལས། རི་ཞི་དྲད་ཅན། ཧ་ མཆའི་གོས ་ཅན་ བགརྨྦརྡ། ས་གཞི] 
ངིན །ཆེན་ འབྱང་ གནས། ང་ཝན མ། མ ་ཆོད་མ། ཆོ  རྲིང་ ངོ ྣ ཿ 

ཟོ ་ཟེ +± ༣ 96 ུ སནྡྷཱའི ་བདག་པཾ་རྣམས་ཟེར་ར། །གྲངས་ཀྱི་བཅི་ ཞི རྱ་མཆེའི གླི་ར་ རྒྱ་མཆོ འི་ནང་གི གླིང་དང་ 
ེ མིང ་དྭའང་འཇུག་སྟེ། རི་རབ་བསྐར་བའི་རྒྱ་མཆོ་ ངེ་ཕྲན་བུའི་མིང་། 
དེ་ཡེན་པས་དེང ཟུན་པེའི་ ཁྱགས་བྱའི་འི མདངས ས་འ འེ་ངོགྲས་ ཧྱ་མཆོའི་འགྲམ། 
-ཕོག་པ་དཀར་དམར་རྫ་སེང་བཅུ འི་དབྱེ་བས་པ།། 
རྒ'མཆོ་སྐྱེས་ སྣརིཛཏཀཿ ཟླ་བའེ་མིང་ 

སྟེ། རྫོན་རྒྱ་མཚོ་བསླབས་ 

རྱ་མཆ ཆེའི་ མཆེང་ ཧ་མཆ འི་ཀློང་ངམ་ དབྲབ་ 

ཏེ། ཧྱ་མཆོ འི་དཀིལ་ ལམ” 

ལཱ .ུ རྒྱ་མཚོ འི་འཇིང་། 
ཡང་ས ་མཆོའི་མཐའ་ཅན། བསྲདནཱ། རས་བའ་ 
- དང་། ལྙའི་ལྗོན་ཤིང་ཕཾགས་ལའང་འཇུག་ག། ཐུ རི རར 
རྒྱ་མཚོ་ཁམ་ཟས་ཅན་ ཀྡྲིཾ་ཧ། ཆུ་སྲིན་ མངེ ཏཾ བླང་བྱ 
༤ བེ ༅ོ མགཾ འི་མིང་ ། 

ཆེན་པར་ཟེར། 

-གྱ་མཚོ་ ཁོར་ཆུ་ཅན་ སྐར་མ་ངེ་བྱི། ཧ་མཆོའི་དུང་ཕྲེང་ ཚ་ལ་དཀར་པ། 

-རྐྱ་མཚོ་དགའ་ སཱམདཱནརྡནཿ ཟླ་བའི་མིང་། བྱ ་མཆའི་རྡེ་ཐ། དྡཾ་རིཝ་ཉག་གི་མིང་སྟེ། ཤེལ 
རྒྱ་མཚོ འི་ཟླ། པ་མསྦིར། ཕྲེང་ལས། རྒྱ་མཚོ འི་རྡོ ་བྭ 

-རྒྱ་མཆོ་འབུང་ རྟ་གདོང་གི་མེ། ཚ་བའི་ཕྲིན་ལ་ཕན། །ཐྱེས་པ། གནམ་མཆོ་ཕྱག་ 
-རྒྱ་མཚོ་ཐྫོད་བ་ སརཔུདྲིཀཿ མའི ་ད་སྐོར་རྡའི་རིལ་བྲ་འེད་ཟེར་འཕྲེ་བ་ནག་པྲ་ 

བྱང་ལ། ཀརྨ་པས་རཾལ་ནག་ས་བོན་བཏབ་ . -¬རྐྭ་མཆོ་སྦས་པ་ ཧྒྱལ་པོ་ཐམྨ་པཱ་ཡས་འཇིག་ ཞྱིག་ 
ར་ཡ 

འ 

གཏོར་གཏང་བའི་ནང་པའི་ ཨིན་ལེས་བ་དེས་ཕན་ཐ་ཡོང་ཐ་དང་། དེ་༡ 



རྒྱ་མཚོའི་བུ་མོ་ 

ད་མ་ཚོད ཁ་དོག་ས་ཆེས་ཀང་དཅིབས་ཟས་ 
_ པོ་དང་འབྲབ་འདྲ་བ་མཕེགས་ཡོང་བཞ

ེ། ། 

རྒྱ་མཚ འི་བུ་མོ་ ཁྱབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ། 

རྒྱ་མཆོ འི་བྲེ་བ། སྲམ། ˆ 

རྱ་མཆོའི་བྱེའུ་ ཀལཔིཏ་། 

རྒྱ།མཚོའི་དབུ་བ་ སྨན་ལ་འབྲོ་བ་བྱ་མཚོཞི་ 
ཝྦྱུ་བཾ་སྟེ། ཉ་ངས་ལའང་། | 

ཧྱྱ་མཆེའི་སྤྲ་བ་ རྱ་མཚོ འཾིདབྲ་བའམ། ཧྒྱ་ 

མཆོ འི་ཝཱ་བ་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང 

ཡམ། ་ཧྱྱ་མཚོ འི་ཕྱ་བས་མཁལ་ནད་ཀླད་ནད་ 
སེལ། །ཞེས་པ། མཐྦའི་ཧྒྱ་མཚོ འེ་རླབས་ཀྱིས་ 

ཟྦ་དྲེག་བྲག་ལ་ཆགས་པ་སྲབ
་ལེབ་དཀར་པ་ཉ་ ༩ 

ཕྱིས་ཀྱི་ླ་འདྲ་ལ་དཀར་ཤས་ཆེ་ཉིང་གཉེར་རཾ་ཕ་ 
ཉིབ་མོ་ཅན་མྔའེགས་དང་དམན་པ་དེ་ལས་གས

ོབ་ 

པའ། །འདི་གྷཉི་སྭ་ྲིས་མཁལ་ནད་དང་མགོ
་ཀླད་ 

མིག་གིས་གཅོང།པའི་ཚད་པ་ལ་
ཕན། ཁྱད་པར་ 

ཀླུ་སྨན་ཏེ་ཀླུའི་ཀླད་པ་ཉམ
ས་པ་གསྲོ་བར་བྱེདོ། ི 

འགའ་ཉིག་ཤིང་གི་ཏང་དཀར་གསོབ་པ
་ཉེག་ལ་ 

ཤག ༢༠ མེམར་གྲསངས་མོ། 

ཐུ མུ ཆེའི་ མར་ གསར་ 
མམུདྲན་བཙྭ་ ོ ། 

ཟླ་པ། 

ཧ་མཚན་° ཧྒྱམ་ཚྭ། 

ཛོ ༩ དྲ རམུདཕེན། རྒྱ་མཚོ ཆོའི་ 

དྲབ་བ། 
ཧ་མཆོའི་ལྷ་མོ་ ་དབྱངས་ ཅན་མ། བུ 

°: ¥༣༠ 

རྒྱ་འཇུག་མཁན་ ཁྱེ་ར་པ། རྙི་བཙགས
་མཁན། 

རྱྱ་ཞིག་ དགུ་ཆགས་སྐྱ་བའི་མིང་ངམ། 

ཧྱ་བཞི་ ོ འབྱང་པོ་མོགས་ལ་གཏང་ 

བའི་གཏང་མ་དང་ཆོ་གཞིིག
་་ 

ལ་ཟེར། 

ཧྱ་གཟེབ་ བྱ་བེའུ་དང་ཉ་ཕེགས་འཇིན་ 

པའི་རེ། 

རྱའམ་ཁྱོན་ དོན། ས་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱན། 

རྱའི་དངེན་པོ་ ཧྱ་ཚཱི་མིང་། 

ཧཱའི་མེ་ཏོག་ རྒྱ་མེན་ཏེ། ཡུལ་སྐད་དུ” 

ོ མངའ་རངེའི་མེ་ཏག་ཀང་ཟེར
། ྦ 

ཧྱའི་ཚཆད་ ཧྱ་ཁྱོན་གྱི་ཚད ྦ 

རའ་ ཧྱ་བོ་ཞེཕ་པའི་ཕལ་སྐད། 

་ང་ གཡེང་བ་སྟེ། སེམམ་རྱ་ 

༧༧༤ ༣༨༦ 

¥ 5༔ ” ‡ ༡༩ ˆ ༢ 

£ ¦ ཀཀ 

>” ་ ཅཐ 
ཛེ 

་་་ 

འབྱམཔ་མུ་ གཡེང་ བ་ད
ང་། 

རང་འགང་ ཡན་པ ་སྟི་ རྣམ་གཡེང་ཆེ་ ངའི ་དན། 

རྱ་ཡི་འབུར་ 
འབྲར་དྲུ་དད་པར་ཟེར། 

རྒྱ་ཡེས་བཏབ་པ་ རྱས་བཏང་པ། བྲ་མི་དདྲ་ 

པ། སྟང་པ་ཉིད་ཀྱི་གྒྱས་ 
. བཏཔ་པ་ལྟ་བུ། 

ཧྲ་ ཡིས་འཆོ་བ་ ཇཾན་པ། 

རྒྱ་ཡུལ . ཕྱིར་ྱ་ཆེ་བཞི་ཡུལ་དང་། ཧྱ; .- ` དཀར་ནག་གཉིས་ཀའི་ ཕུཝ་་ 
. ཡ་འཇུག | 

དམ་རུག་ བི། ་རེ་མཾ་ སེག
ས ཕྱེར་ 

ཏའ 

> རྤ བས མ་ས པཔ ས་མ རའ འའ རུ 



པ་ཤད་ཀྱི་རྒྱ། 

འཆཚ༅འ་ཆའའའའའའ་འལའའའའའའའ་ཆའའའའམའཚམལའ་ མས་བ འཕཆ"འ༅༤༣ཆལའའ༧འཆ༡༅༧༣ལ༧འའའ༩ ཆའའའའའ༤༧༅༧འཆ༧འའའའ་འ་ཁམ་ཁག 

ཧྲ 

འུ གྷ བཱ ོ 

རྒ།རེ་ བན ཚད་ཅིག་གི་མིང་། 

ྦ རྒྱ་རེམ་ པ་བདུན་ ཡིག་འབྲུ་མི་འབཌ་པ་ཆེག 
དྲ ཚིག་ཧང་ཇེ་ཞུ་སེབ་ 

ཆིག་དན་མ་འཁྲུགས་པ་ལེའའི་ཧྱྱ། 

ཤཱ་ལཾ་ཁྭ་ཡི་འཁུགས་པ་བམ་པ འི་རྒྱ། པམ་པ་མི་ 

འཁྱུགས་པ་ཕྲངཔ་ཀྱི་ཧྒྱ། མཐའ་མི་འཆལ་བ་སྡེ་ 
ཐིག་གི་ཧྱ། གླེགཔ་བམ་མེ་འཁུགས་པ་གདེང་ཨིག་ 

བམ་རྱན་ཁྱར་བྱ་རྒྱ་དང་བདྲན་ནོ། |ཁ་ཅིག་གེཕ། 
ཕླེགཔ་བྲག་བདུན་པའི་རྒྱ། གླེགས་ཤིང་པ་ཊའེ་ 
གྱྱ། གསེང་གདོང་ཕྱཌའི་རྒྱ། ཞག་མབོ་གྲངས་ 

ཏྱཾ་གྱ་བམ་པཾ་ཡེའྭའི་རྒྱ། སྣེ་བྲིག་སྨྱན་ཁྱེར་གྱི'ཧྱ། 
དམར་ཤད་ནག་ཤད་ཀྱི་རྒྱ་དང་བདྲན་ཟེར་རོ། ། 
6ཱེས་ཕེགས ་གསུངས་ཕེཾ། ! 

རྱ་རུ་ ཧྱབྱཾབ་མཞྲི་རི་དགོམ་གྱི་ 
རྭ་ཅ། 

ཧ་རག་ །ཨག་ཅོམ། 

གཧ་ལ་ གྲངས་མེད་རྒྱ་ཆེ་བའམ། མང་ 

པའི་ནང་ན་གཅིག་ཨད་པ་ལ 
རྒྱ་ལ་ཟེར་པ་དེ་ལྟ་བུ། དེ་ལ་དུས་ཆེགས་བཟུང་ 

བ་ཟེར་བའང་ཨད། ྦ 

རཿ ་་] ངོ ཀ༽༠ ངོ ༠ (དཿ ༦ ཀེ * ༼༽ ༦ ཏུ * ༼༽ ® 

ཧྱ་ལ མོད་པའི་ཡེ་གི་དྲག་ ཅ་ཆ་ཇ་ཉྭ་ཟ་འ་ 
སྟེ་དྲུག་གེ །ཨང་མཁས་པ་ 

འགག་ཅ་ཆ་ཇའི་ཆབ་ལ་ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་ཡང་ 
༅ £ & ཅེ རླ 

བྱེས་སྲེལ་ཡོད། 

༣༣༩ 

ཧྒྱ་ལབ་ 

ˆ རྒྱ་ཤུག 

` མ་རངས་པའི་ཅ་ཅོའམ་རྐད་ 

ཆ་མང་པ་ཤོད་པར་ཟེར། 

འགྲིམ་འགྲལ་ཆེ་བའི་འན་ཆེན། 

ཧྱལ་བུའི་མིང་དང་ཧྩ་མ་བཞྲི 

རྒྱ་ལུ་ལའང་།། 
ཧྒྱལ་བུའི་ཆང་ཏེ་ངེད་ཀྱི་དྲང 
འཁར་ཉམས་ཀྱིམ་དེེང་པའི་ 

རྒྱ་ལུ་ཆད་ཡའ། ། 

ཇ་སྦུང་བྱེད་ཀྱི་མངོང པེའི་ 
ཧྱ་ལོ། ། 

རྭ་ཤུག་ ྦ བདར། སྐད་དེད་པ་ད་ར་ 

ཞྟེས་བྱ་བ་བད་དྲ་ངཔ ༥ཇེན 

ཀྭ་ཤུང་བྱེད་པ། རྒྱ་སྐད་དྲ་བདུའ་ཆིན་ཇེརང་ངའི་ 

བྟཾན་དུང་སྨན་ངའི་ཤིང་བྲེག་དམར་པ་དེ་ཨིན་ཞེེང་ 

དང་། ཡང་མ་ཤ ཤ'ཏྟ་རྒ། སྟེ དེང་ ངང་ཡུལ་ཕྱཌ' 

་པ་ཤོད་པའི་ཆི་པ་གའམ་ཅེང་ཟེར་ངའི་ ༣ 

ཤིང་ཕྲག་དེ་ཨེན་ཟེར་བ་དང་། མངན་ངརྗེད་ 
ཆནང་པར། བྱ་ཧོད་ཕེན་མོ་ཆེར པའི་ཐང་བུ་དུག 

པའི་དྲངིབས་ཅན་འབྲས་བྲ་ཟླུམ་པའི་ཁབླ་སྨན་ 
ཅིག་ཏུ་བཤད་པ་མང་ཡང་། རྩ་ངང་ངའི་ཅ་བ་ 

དང་། ཕླང་བཟེད་ཤག་པ་ཟེར་བ་འདྲ་མོ་རང་ 
ཨང་། ཐྲམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཧྱལ་བ་བསྐལ་ངཆང་ 

རྒྱ་མཆོས། རྒྱ་ཤུག་ཤུག་པའི་བྱེ་བྲག་སྟེ། ཁེས་ 



¡ 

རྱ་ཤུགྲའིལ 
སོགས་སུ་སྐྱེས་པ་དྲི་མ་ཆུང་པཞི་ཤུག་པ་ཨ་བྷཞོ། 

ས་དང་། ཧྒྱ་གང་དང་ངོང་གི་ཤུག་པ་འབྲས་ 
བུ་ཆུང་ཆུང་བཱིག་ཏུ་ཟེར། ཤེལ་ཕྲེང་ལས། རྒྱ་ 

ཤུག་ཟེང་བ་ཤུག་པ་རྱེ་ལ འཆུག་པ་ལས་མང་སྟེ། 

རྒྱ་ཤུག་སྤྲ་མ་དང་། རྒྱ་ཤུག་སྐྱར་མཾ། ཨམྟ་ལྐོ་ཡ 
ཟེང་བ་དང་། རྒྱ་ཤུག་ཐུང་ཏྲ་ལ། ཀྭཏརྟ ་ཟེར' 
བ་དར་གསུམ་སྟེ་ནྭས་པ་འདྲ། ཞཱེས་གསུང་པོ། 
རྒྱ་ཤུ ག་འའྱེ ལྭ རྒྱ་ཤུག་གི་ཕྡོང་པོ་བཟང་པོ། 

ྦ རྒ ཤུག་པ་ ཤེལ་ཕྲེ ང་ལས། ཤུག་པ་ཆེཿ ངཿ 

ཅན་མཁལ་ཚད་རྙག་པ་ཕེལ།། 

ཞྱེས་པང། མིར་། བ་ད་ར། འབྲག་ཅི་རྫོན་པཾ། | 
རྨ་མ། གཡུ་འབྲུག་ཟེ་བ། ཧྱ་ཤུག་པ། ཞེཔ་ 
གསུངས་པ། ། པྲུ 

ཤུག་འབྲུས་བུ" དེ་ཉིད་ལས། རྒྱ་ཤུག་ 

འབྲས་བུས་འགགས་འབྱིན་ཚ 
ནད་དང་། །དྲེག་པ་གླ་མཆེན་མཁྲེས་པའི་ནད་ཡ་ 

ཕན། །ཞེས་པར། དཔག་བཟམ་ཚྫོན་ཤིང་ལས། 
ཇི་ལས་མཁལ་མཆེར་ནད་རྣམས་ཕེལ། །་ཕྲི་ཨྒང 

བནི་ནད་ལ་ཕན། །ཞེས་དང་། རོ་སྐོར་ལས། 
ཧྱྱ་ཤུག་འབྲས་བུ་སྙོམས་ལ་ཚ་བས་མཁལ་ནད་ཕེལ།། 
ཐྱེས་དང་། རང་བྱང་བས། དེ་བ་ད་རས་ཚད་ 
པ་སེལ། །ཐྱེས་པར། མིང་། དེ་བ་ད་ང། སྭ 
ཤཱིང་། ཇི་སྙ། སུ་རྭ་ཙནྡན་ཕཾགས་ཟེར། ང་བོ' 
ཤུག་པ་སྟེ་འདི་རིགས་ལ་ཕུག་ཤུག་ཤུག་འཇམ་ 
དང་། ྦ རྭ་ཤུག་ཆེར་ཅན་གཉི་ས་འབྱང་བའི་རྫ་ 

མ་སྟེ། དེ་ལ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་འབྱང་། ཆེ" ” ༤ 

བ་ཉག་ངང་ཕོགས་སུ་སྐྱེ་བཞི་ཤུག་པ་ཙ་སྡོང་ཕེར" 

ལ་ཟྫམ་ཆེ་ཅན་དི་མ་ཉིམ་པ་སྤེབ་བྱེད་པ་ལ་ད་བ་ 
ད་ང་སྟེ་ཕྱ་ཤིང་ཤུག་པ་ཟེར། འབྲིང་བ་གཙང" 

འཝ་སགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཤུག་པ་ལ་མ་ཡག་རྔ་ལྟར་ 

ཐུང་དུ་འཕྱངས་པནི'ཏླད་ནས་མེ་ཏོག་གམ་ཕྩི་མ་ 

ཟ་རམ་བཅེགས་ཆེ་བ་བུ་གང་ནས་ཆུང་བ་མཛབ་ 

མོ་གར་ཙམ་དངས་བཏྟན་ཇོ་ཀི་རྣམས་ཀྱིས་འཁྱེར། 

བ་ཕགས་ཏྲཾ་ཤུག་པ་ཁྲ་ཐལ་ཅན་བྱི་འབྲས་བྲ་དང་། 
ཆུང་བ་ནགས་ཡོད་མ་གར་ཡང་ཉིན་དྲ་སྐྱེ་བའི་ 

ཤུག་འཇམ་ཕྡོང་པཾ་ཆེ་ཆུང་གང་ཨང་ཤང་ཤིང་
ལྟར 

སྐྱེ་བཞི་འབྲས་བུའི། །ཞཱེས་གསུངས་པེ། | 

ཧྱྱ་ཤུག་ཆེག་གུ་ ཧྒྱ་ཤུག་ནང་ངབས། 
ཧྱ་ཤུབས་ པཕུལ་མོང 'གྱེན་ བྱེ ད་ཀྱི་ ཤུབས 

ཏེ་དེ་ཁུག་ཀྱང་ཟེར། 

རྒྱ་ཤོ རྫ་སྨན་ཤོ་མང་ཟེར་བ་དེའི་ 

རགས་ཤིག་གི་མིང་། ཤེལ་ 

ཕྲེང་དྲ་བདྲད་ཏྲིགས་ཕྲེང་ལས། རྒྱ་ཤོ་མ་གསོ: 

རས་པའི་ཚ་བ་འཇམས། །ཞེས་གསུངས་པ། | ̀ 

ཧ་ཤོ་བ། _ ཤཾ་བ་ནཾ་ཤང་ཤང་དྲིལ་བྲ་ཟེར 
བའི་མིང་། 

རྒྱ་ཤོག་  ཧྱ་དཀར་ནག་ནས་འཐཾན་ 
རོ པའི་ཤོག་ཐུ། 
ཧྱ་ཤཾས་ _ རྒྱ་ཆོསམ། 

རྒྱ་བཤལ་ ཧྱྱ་སྐྱེགས་ཁུ་བའི་ཕྩིག་མ། 



༧༣ 

+ 

རྱ་བཤུ 

ག་བཅུ་ བམེ་དུག་གས་ངེག་དྲག་ 
རྒྱ་ས་མ་ ཏི་བྲི། སིམ་བི། 
རྒ'སེང་ སྟེད་ཧར་ཨཾ་ར་སུའི་མེང 

དང་། བྲག་རོང་གས་པའི་ 
མིང་དང་། ཁྱི་ཞཱིག་ལའང་འཇུག ། 

རྒྱ་སེང་པ། ཡ་ར་ཕུ་པ། 

ཧྭ་སོའམ་ལ་སྟར་ ཅི་ཧནི་ཡུལ་ལམ། རྒྱ་ནག་ 
ཡུལ་ཕྱོགས། 

རྒ་སེའམ་ལ་སྒེ ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱ་སོག་ གྱ་མི་དང་ཉེ་བཞི་ཞང་ཕཾག་ 

ལ་ཟེར། ཨང་སྤང་ལེབ་ པཌ་ 

ཐྲེག་ཐེད་ཀྱི་ཕཾག་ཡེ་ཡདང་ང་། 
-རྱ་སྲང་ རྒྱ་དཀར་རྒྱ་ནག་པེགས་ཀྱི་ 

འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཉ་ག་དང་ 
སྲང་། 

རྒ་སྲན'་ འབྲུ་སྟེ། སྲན་ཆུང་རིལ་པོ་ 
རྦགས། ཨང ཧྲན་ཆེ་བ་ 

ཤྭགམ་དམར་ཉན་ཨནཏ་ཧ་པན་མ་ཟེན། 
རྒྱ་སུབས་ _ ཐཾད་པའི་རྱ་སུུབས་ཡའ། ། 
རྒྱག་པ་ སླ་སློག་པ་དང་། རྒྱབ་པ་སྟེ། 

མདའ་རྒྱག་པ། དགན་པ་རྒྱག 
པའམ་འདེབས་པ་ལྟ་བུ། 

རག་པ་ལ་ཟྲས།ཟ་བ་ འགབང་བར་ཟས་ཟ་བ། 

རྒགས་ ཁེངས་དྲེགས་དང་། འཆོ་ 
བཞི་དམིགས་ཏེན་ཏེ། སླབ་ 

རྱང་བཀྲག་ཆེ་བ 

གྱགས་དང་། ཧྱགས་ཟོང་དང་། དགུན་རྒྱགས། 
དང་། ལྟཾ་ཕཾགས་དང་| འཚོ་བཞི་རྒྱག་དང་། 
ལམ་རྒྱག་ཕོགས་ལ་འཇུག | 
རྒགས་པབ། བབལ་ ཉེས་ཏེ་ལྟཾས་ཧྱག་པ 

དང་། མདཿ དངིཾ་ཏཿ པྲམ 
དྭངཿ ཕིན ཙམས། དང། མཱན། ང་ཧལ་ 

དང་། ཧོད་བག་གི་དྲེགས་པ་སྟེ། ཤེང་གྱིས་ 
རྱགས་པ། དབར་ཡད་པས་ཧྒྱགས་པ། མང་དུ་ 

ཐཾས་པས་རྒྱགས་པ། གཟུགས་མཚར་པོམ་རྱགས་ 
པ། བཟ་རིགས་བོགས་ཤེས་པས་ཧགས་པ། རིཌ་ 
བཟང་བས་ཧུགས་པ། ཡང་ཆོས་ཧགས་པ་དང་། 

ཡང་ཤྭ་གྱགས་པ། གྲོད་པ་ཧྱྱགས་པ་ ལྟོ་ཟས་ཀྱིས་ 
གྱགས་པ་རྟེ། ལྟོ་འགྲངས་པ་སེཌ'ཡའང་འཇུག | 
རྒྱགས་པའི་ དགའ་ སྙེན་ གཉུན་ལ་ངོམས་པའི་* 

སྟེན་མཾ་དང་། དགའ་རྟཾན” 
གཟབ་རྱས་བཏང་བར་འཇུག། ་ 

ཧགས་2ྱ་ སྦཐ་ལྭ། སམ་ཀྲགས 'ཀྱི་ཐ་མ7 

ཕྱེནམ། གསལ་ ཞིབ ་ཌྷ' ཿ 

ལའང་། ། ¦ 
ལྟེ་བ་ཧྱགས་པའམ་གང་བ། 

གྱུན་རིང་དྲྭ་བསྲིང་མཁན་ 

ཧྭ་སཱས་ཚྲཾད་ རྒྱགས་སན་པ་ 

ནམ། ཡུན་རིང་དུ་བྱེད་ མཁན ཤུ 
རཧང་ དུངར། ཐྲག་ རིང་། 

གརྱང་བཀྲག་ཆེ་བ། ཐག་ངེངས་ནམ་ མངོན 
གསལ་དྲ་བྲོན་པ། 



གྱཐཿྱཞས་ུ 

རྒྱ་བ་ཕལ། མེ་མདའ་གྱབ་པ། ཧོ་བཏབ་པའམ་ 
ཧབ་པ་ཞྟེས་བ *ལྟ'བུ། 

རྐྱབ་ཕྱོགས་གུ་ ཧྱབ་རེལ་ཡ། 
ཧབ་བྱེད་པ་ རགས་བྱེད་པ། 

རྐྱབ་འབོལ་ ཧུབ་ཏེན། ཧུབ་མལ། 

རཧབ་མ་ རྒྱ་ཡམ། 

རྒྱབ་དམག་ རྔེས་དམག བརྒྱབ་སྐྱོང་བ་ 
བཞི་དམག ། 

རབ་དམར་ ཀྭད། དུང་བ། 
རྒྱབ་རྩོ་བྱེད་པ་ བདེན་དཔང་ཧྱབ་སྐྱར་བྱེད་པ། 

རྒབ་རྩིས། གཤིན་པའི་ཧྱབ་ལ་གཏོ་ 
བཅོས་གང་བྱེད་དགོས་མེན་ 
གྱི་ཚིས། ྦ 

རྒབ་བརྲི་ རྒྱབ་ལྟ་བྱེད་པ་སྟེ་ཕྱགས་དང 

ཡས་མོི་དང་གཤེན་པའི་ 
ཇྗེས་ལ་ལྟ་རྟགས་བྱེད་པ། 

རྒྱབ་གཏུང་ ལུས་ཀི་ཧྱབ་དཀྱིལ། 

རྒྱབ་ཡས་ ཧྲེལར། ཧེ་རྔལ། གྲངས་གནས 

ཤིག་ལ་ཟེར། 
རྒྱབ་རིང་ ཧབ་ངེང་པོ། ཉ་དང་། སྦྲལ། 

རྒྱབ་ལ་ གཞུག་ལ། ཇྗེཕ་ལ། 

རྒབ་ལངས་ རབ་ཅཙ་ཡངས་པ། 

རྒབ་ལག་བྱེད་པ་ ང་ལོག་པ། ཕྱིར་ཡོག་པ། 

རབ་ལྭགས། ཧྱབ་ཀྱི་ཕྱོགས། ྦ 

རྒྱབ་ཤ་བཅད་ ཆེངས་འགྲིག་བྱེད་པའམ། 

མཐུན་པར་ཐེད་པ། 
རྐྱབ་བཤུལ་ རྒལ་པའི་ཧྱྱབ་གཞུང་ལ་ 

བཤུལ ཟེར། 

༢༡༩ ༦ ༤༽ ༠ = 

ཧམ་ཚྭ སྡ སིདྡྷ་ལཕཌ། པནྡྷྲབཿ 

རྐྱ་ནག་སྐད་དུ་ཆན་ཞན་ 

ཟེར་བཞི་ཚྭའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ལབ། 
རྒྱམ་ཚས་མ་ཞུ་བད་ཆུང་གྲང་བ་ཕསེལ། །ཞྱེས་ 

པར། སློན་མེ་གསལ་བ་ཡས། ཧྱམ་ཚྭ་དེ་འདྲ" 

བསིལ་ཐིང་གྲང་ནད་མེལ། །འདི་གཉིས་ཕན་ཡོན་ 

དྲ་ད་བཕེལ་ཤཱས་དང་ལྡན། །ཁྱེས་གསུངས་པའི་ 
དེ་འདྲ་ཅེས་རྫོན་ལྷེ་མྱང་ཚྭ་ཕོགས་ནས་འདི་ ་ུ 

གསུངས་པལ་ལྕེ་མྱང་ཚྭའི་ཧཱས་པ་དེ་འདྲ་བའི་ 

ཁར་ཁྱད་པར་བཤད་པ་དང་ནས་བ་དྲེ་བསེལ་བྱེས 

ལྕེ་ཧྱང་ཚྭ་དྲ་ཧྒམ་ཚྭ་བཕསེལ་གསུངས་པ་དང་། 
ཤོ 

སྐོར་ལས། ཧྱམ་ཚྭ་རྱང་ཚྭ་ནི་ཧྭས་པ་གཉིཔ་དང་ 

ལྡན། །རྫ་མ་བསི་ལ་ཱེམ་དྲ་བའི། །གྲང་བ ཕེལ་ 

ལ་ཁྲག་མཁྲིཔ་དག་ལ་མི་གན་ད་ཟེར། །བད་ཀན་ 
སྨུག་པའི་ནད་ལ་འདི་ཡང་སྦང་བར་བྱ། །ྭེས་ 

གསུངས། མིང་། ཕཾ་རུབ། གྱ་མཆོ་ཡས་བྱང་བ། ཕེནྡྷ 

ཡྤོལར། ཧྱ་མཆོའི་ཚྭ། སྦེརལོན་ཟེར། ཁ་ཆེའི་སྐད 

དུ། པེར བ། བད་ཀྱི་ཧ་མཆོ་ལས་བྱང་བ། ཕཡ 

སྐད་དྲ། སཾ ན་མོན་ཟེར། ཁ་ཆེའི་གྲེང་ཁྱེང་བཙུག 

བརྟེན་དང་ཉེ་བའི་བྲག་དང་མཆོ་ཡས་བྱང་བ་ 



རང 

གཉིཔ་པོ། །མཆོག་ནི་བྲག་ཡས་བྱང་བ་རྫེ་དཀར་ 

ཤཱལ་ལྟར་དྭངས་ལ་ཇི་ལྟར་བཅག་ཀྱང་གླ་བཞྩིར་ 

འགྲེ་བ་ལན་ཚྭ་ཞིང་མངར་བཞ། །མཆོ་ལྲམ་བྱང 

བ་དཀང་པ་རབ་ཏུ་དངས་པ་ཅོང་ཞེའམ།འཁར་ 

གོང་ལྟ་བུ་འབྲིང་བའི། །ཡུལ་གཅུན་གྱི་མཆོ་ཡམ 

བྱང་བ་རྫོ་ནག་སྐར་མ་ཅིག་ཅིག་པ་དམན་པའོ། | 

མ་ཆྙེད་ན་བྱང་མཆོ་ལས་བྱང་བ་ཝད་མེད་དྭངས་ 

ཡ་མངར་བ་གསེར་མཆོའི་ཚྭ་དཀར་འཁར་གོང་ 
འྲད་བ་དང་། ཐང་ཆན་གྱི་ཐྔོན་པོ་བྲ་བཅྩི་མ་ལྟ་ 
བུས་ཚབ་རང་སྟེ། རང་བྱང་བས། བྱང་ཚྭ་མྨད་ 

མེད་རྱམ་ཚྭར་མཚུངས། [ཝཱེཔ་གསུངས་མྲ་ཕྱེས་ 

དང་། འྲད་ཡེག་ལས། རྱམ་ཚྭ་ཉ་སྟངབས་པ། 

དང་འྲད། །ཞྷེས་པ། | ྦ 
གཧར་ བསྟར། ཞིང་དུའམ་ཧྱ་ཡ། 

གྱ་ང། 

རྱལ་ ྒ ཛཡ། ཇཀཱ། ཕལ། ཧྒྱན་དང་ 

གཡུལ་ངེ་ཕགས་ནས་རྒྱལ་བ 

ལྟ་བུ་དང་། ཨང་། སྐང་མ་ཧྱལ་ཟེརང་ཏེ། བླ་མའི་ 

ཐུ ལྡན་མ། ཟླེང་ལྡན་མ། ཆེམ་བྱེད་མ། གུབ་པ་མ། 

རྒྱལ་སྨད་རྣམས་ཟེར་ང། [ཡང'། སྐུགས་བཞུག་པ 

དང་། རྱྱན་འཕེན་པ་ལྟ་བྲ་ཡདའང་ང། ! 

རལ་ཀུན་འདུད། ཙཀརཝཉིརཱཛ། འཁོར་ཡོལ་ 
སྒར་བའི་གྱཝ་པོ། 

རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་ འཇས་དབྱངས། 

༣༣9 གྱམ ཁྱུ 

ཨཇི་ཏ། དཛ་ཨ། ཛ་ཡ 

ཁྱབ་འཇུག་དང་འདེད་ཐའམ 
དབང་ཕྱག་ལའང་། ! 
ཁི་བཟང་ངང་། ཁས་ཧལ་ 

མཁན་ནམ། དམག་ལ་ཧྱལ་ 

ཧལ་ད་ཀའ་ 

ཧུལ་ཁ་ 

ཁ།ྲབ་པ་ལྟ་བུ། ཁ་ཚ་པོའ་ཁ'ལེད་ཚ་པ་ཡའང་།} 

རྒྱལ་ཁའི་དྲན་གྲསེ་ ཧྱལ་ཁ་ལེན་པའི་དུས་ 
དྲན། 

རྱལ་ཁའི་ཏྟགས་མ་ ཧྱལ་ཁ་པཕྲབ་པའི་བྱ་ 
དགའི་ཏགས། 
ཨུསཀཱལིཀཱ། ཧྱལ་པེའི་ཁབ། 
བསོད་ནམས་ཁྲང་པ། ཧལ་ 

པོ འེ་ཕོ་བང།'དང་དང་པ། ཧལ་ས། གདན་པ། 

ལ།ཁབ་ ཨཡུཔཀཝལཀཱ། ཧྒྱལ་པའི་ཕོ་ 
བྲང་དང་ཡུལ་ཁམས་ཏེ་ཧྱལ་ 

པ་གཅིག་གི་མངའ་འག་དུ་འདུ་བཞི་ ཡུལ་སྡེ། 
ཧལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ ཧྱ་གང་ཨ་ཨཱ་དབྱིན་པཕཾཌ*་ 

ལྟ་བུ། 
རྐྱལ་ཕྲིད། ཡུལ་གནས་དང་།: 

རྒྱལ་ཁབ། ལྗེངས། 
ཡུལ་ཀུན་ཝལ་ཤུལ་བ་ངང་། 

ཧལ བང་ 

༥༤༣ 

ཧལ་ཁམས་ 

ཧལ་ཁམས་པ་ 
ཡུལ་འབགྲིམ་པའམ། འགྲིམས 

འྲྲ་མཁན། 
ཕལ་སྐད་དེ། སྒེ་ཁུང་ཟེར། 

སྐར་ཁུང་ང་།| 
རཧལ་ཁུང་ 



ཧུན་བོས་གཟབ་སྤྲོད བྱས།ཕ 

ར་གེས་གཟབ་སྤོད་ཁྱས་པ་ ཆས་གཟདས 
རྒྱན་ཧྱིས་བརྒྱན" ཧྱན་བགོ་བ། 
རྒྱན་འགོད་སྐུ་ཚབ་གནང། ཡོན་ཏན་ཕོགས་ཀྱི 

གྱགས་ཡེན་མཁན་བྱི་སྐུ་ཚབ་ 
བམ། དཔང་པོ་ལྟ་བུའི'མེང་། 

རྒྱན་འགྱེད་  ཤོ་སྦག་ཕེགས་རྱྱན་བཙུགས་ 
པའམ། རྒྱན་བརྒྱབ་པ། 

རྒྱན་འབྱེད་ཕ་ དྭངཾདར། རྒྱན་རེད་པ། 
རྱན་རྩལ་ _ ཧྱན་བཞུག་པ་ལས་རྒྱལ་བ་སྟེ་ 

བརླགས་བྲེབ་པ། 

རན་ཅན་ སླ་ཀཱལཀཿ ཨལི ། རྣམ་སྲས” 
ཀྱི་ཀློང་ཁྱེང་ལ་འཇུག་སྩམ། 

རྒྱན་ཆ་ མཇེམ་ཆ་སྣ་ཆོགས། 

རན་ཆས་ ཧྱན་ཅན་ནམ། ཧན་ལཝྡན། 
རྒྱན་ཆ་དང་ཆ་ལུཌ།ཏེ་མཇེ་ས 

བྱེད་དམ། རྒྱན་མྱི། 
རྒྱན་མཆོག། _ ཀྗ ར། ནྭ་ཧྱན། 
རཧན་དུ་འཆར་ མང་པས་དྲབས་ནས་ལེགས་ 

པར་ཐྲན་པ། | 

རྱན་དེར་བ། ཤོཾ་རྒྱན་སྤངས་པ། 
གཧནཿ་དྲག། ངས་པའི་རྱན་དྲག་དང་། 

འཛམ་བླིང་རྒྱན་དྲུག | 
རྒྱན་འདེགས་པ་ ཉ་ཧྱན་ཕཾགས་བཏགས་པའི་ 

བྱེད་ཆེག ། 

སྤྲས་པ། ཆས་ལུཌ'་བསྟང་པ། 

༣༩༢༦ 

རྒུན་ནེའུ"ཅན་ 

རྒྱན་གནས་ 
རྒན་པ་ 

རྒྱན་པ་བྱེད་པ་ 
རྒྱན་པོ་ 

རྒྱན་གསེར 
ནཀྱལཀ། ནེའུ་ལི་མག་ 
དཔྱིབས་ལྡན་པའེ་ཧྱན་ཆ་6ྭི་ག། 
ཐཐ ཀ། དཔྲལ་མགོར་ཟེར། 

མཉ ཏ། བཞུག་པ། 

ཤོ་རྒྱན་བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 
ཤོ། ཆོ་ལོ། ཆ་ལ་འབྱེད་ཡང་ 
ཟེར་བ་དང་། ཧྱན་བཞཅུག་ 

མཁན། ཚེད་མའི་རྱན་པ། སྦག་པ། རྐགས་ 

པའམ། སྐུག་རྱལ་བཙུག་མཁན། མེག་མངས་མེཌ 
ཙེས་མཁན། ཤོ་ཧྒྱག་མཁན་ལྟ་བུའ། ། 
རན'པོ་བ་ ཧན་འཇོག་པ། 
རྒྱན་སྤྱེ་ རྒྱན་ཆས། མཇེས་བྱེད། 

རན་ཕྲན' ཁླམཆཀ། རྒྱན་ཆ་ཆུང་བ་ 
ལའ། །| 

རྒྱན་བྱས།  ཧྱན་གྱིས་སྨྲས་པ། 

ྦ རྒྱན་བྱེད་ རྒྱ་ཆ་བགོ་བཅི་ན་པ། 
རྒྱན་གཞི་ གས་ཟབ་འབྲུག་རེས་མ་ལྟ་བྲུ། 
རྒྱན་ཟླ་བཱམ་ ཟ་ཕྱེད་འདྲ་བའི་སྐེ་རྒྱན། 

རྒྱན་གསུམ་ རྙན་ངག་གི་ཧྱན་གསུམ་རྟེ། 
དན་ཧྱན། སླ་ཧྱན། གབ་ཆེག 
གི་ཧྱན་དང་གསུམ་མེ། ། 

རན་གསུམ་ལྲམ་ རྙན་ངག | 

རྒྱན་གསར་ གཟེར་ཐྟད་ཅན། རྭ་ཅན་ 
གསེར། 



གོ 

གུབ ཤུ 
ཧྭབ་ ཕུས་ཀྱི་ཕྱི་དང།། ཇེབ་མམ་ 

མཇུག་དང་། མདུན་ཧྱབ་ཟེར བ་དེ་དང་། ཧྱབ་གུར་ཕོ། རྒྱབ་སྔས། ཧྱབ་གཞན 
ཟེར་བ་ལྔ་བུ། ཧྱབ་ཁལ་དང་། དེེ་ལ་ཧབ་གསུམ་ 
ཟེང་བ་པགཔ་ལའང་། ། 

ཧྱབ་ཀྱི་སྩམ་ལོག" ཧྱབ་ཀྱི་ཕྱི་ང་དང་། རྱབ་ 
ལག | 

ཧྒྱབ་ཀྱེ་རུ་སྲ་པ། རྒལ་རས། 

རྒྱབ་ཀྱེ་ཕྱོག་ས་པ། འཁར་བ་སོཌ་ལ་ཐེན་པ' 
ལོག་པ། 

ཧབ་ཀྱེས་ཕྱོགས་པར་གྱར་ རང་གི་ཆས་ 

ལུགས་ཕེགས་ལ་ཉེ་ནས་མཾ་ 

དགའ་བ། 
རྱབ་ཀྱིས་ཆེས་ ལོག་ཕྱོགས་སུ་བལྟ་བ། 
རྒྱབ་དཀར་ དྲང་9། ཧབ་སྐྱེར་ མཐུན་འགྱང་རོགས་ཕན་ 

བྱེད་པ། 
རྱབ་བཀྲ་ ཁང་བྱེ འུ་མཆེལ་པ། 

རབ་མ།ྲེགས་ ཀརྐ། དྭར་བྱ། 
རྒྱབ་འཁུར་ རྡེག་ཕྲེད། 
རབ་འགལ་ ཕུགས་མཐུན་མེད་པ། 
གཧབ་བཅའ་བ་ ཧབ་ཏེན་བྱེད་པ། 

རྒྱབ་ཚེས་ གཤིན་པའི་རྱབ་ཏུ་བ་བཞི་ 
དགེ་ཆས་བེགས། 

གཧབ་འཆའ་ ཧབ་ཏེན་འཆའ་བ། 

རབ་གཉེར་ ཧབ་བཅལ་བ། 

རྒྱབ་བརྙི་ས་གནང་ནས་བཞུགས་པ་ ཧབ་ 
བསྙེས་བྱས་ནས་བསྡད་པ། 

ཧབ་ཏུ་ གྱབ་ནའམ། ཧྒྱབ་ལ་ཐྱེས་པ། 
རྒྱབ་ཏུ་ཞེན་ ཉའི་ཧྱབ་ཏཱ་ཊཱཾན་པ་རེགར། ཧབ་གཏད་ ཧབ་འགལ་བྱེད་པའམ་ལུས་ཀྱི 

རྱབ་རྟེན་ལྟ་ྲ། 
ཧབ་རྟེན་ ཧུབ་ཡ་ཏེན་པ། 
རབ་རྟེན་པ་ བྱང་བེགས་ལ་ཧྱབ་རེན་པ། 

རྱབ་རྟེན་བྱེད་པ་ ཧྱབ་བཅལ་བྱེད་པ། 
རྒབ་རྟེན་ཐུབ་པ་ བླེ་གཏད་ཐུབ། 
རབ་རོན་པ། དྲིན་བྱས་པ་དང་རགཔ་བྱེད ¦ པར་ངན་ལན་འཇལ་བའམ། 

ཁྲི་བ། 
གབ་མོ་ ཉའེ་བྱེ་བྲག་ཆཆེ '་མང་ཅན་ 

ཞཾག་སྟེ། མཆེ་བ་སྟོང་ལྡན་ 
ཡང་ཟེར། 

རབ་འདྲ་རྒྱབ་པ་ འཁྲུག་པ་ཧྱབ་པ། 
ཧབ་གནོན་ ཧྱབ་ནས་མར་གཞན་པ་དང་། 

ཡིད་ཆེས་འོས་པའི་བདེན་ 
དཔང་བྱ་བ། 

བསྔན་བྱེད་པ་ ཐབ་ྱོར་ཛཌ་རམ་ཅེད་པ། རྐབ་པ་ སྒེ་ཕྲེགས་མར་ཧབ་པ་དང་། 
་ྦ མཁར་ལྲམ་མགས་བཧང་པའི་ 

མིང་། ཡང་། རྡོ་ཧུབ་པ་དང་། བཟླག་པ་ 



རྱང་བསྐུར 

རྐང་བསྐྱར་ ཐག་ངིང་དུྭ་རྗེས་མ་ཟིན་ནཕ 

བསླང་བ་ལྟ་བྲ་དང་། རིང་ 

ད་སྤངས་པ་སྟེ་དབྱང་བའི་བྱ་འདས། 

རང་གིས་ཆད་པ་ བྲལ་འབྱང་ཇམ་འཕྲལ་དུ་ 
ཁ་ཕྲལ་བ'དང་། གློ་བུར་དུ" 

བྲན་པའི་དེན། 

རྐྱང་གླྭག་སུ། ཀྲོཤ། གབྱའི། གུ་འདོམ་ 
ཝ་རྒྱ་བྲམ་པའི་རིང་ཚད་དེ་ 

རྒྱང་གྲགས་ཅིག ། 
རྱང་གྲགས་ཐོས་པ་ བྱ་ཀྭར་རའི་རིང་། བླ" 

སློགས། སྒ་འབྱིན་ཆེན་པོ་ 

ཡང་ཟར། 

རྒྱང་གྲགས་བཟུང་ རྒྱལ་པཾ་བཀྲད་པའི་ཡམ། 
རྒྱང་རིང་པོ འེ་སྨིག་གླྱ། 

རྒུང་བསྒྲགས་ གཏམ་པོགས་ཧང་ངིང་དུ་ 

ྦ ཐྲེས་ཕྱིར་སྒགས་པ། 

རྒང་ངེ་ཅོ། ག་གེ་བྱ་བ་ བྲག་རི ང་དྭ་བོར་བའ སྲ 

བཞུག་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ཕོང་ 

བ་ལྟ་བྲ། 

རང་ངེར་ཐོན་ མང་པོའི་ནང་ནས་ཡེར་ཏེ་ 

བྲིན་ཕའམ་རྱྱང་ཆདྲ་བྲན་པ། 

རྐྱང་མཆེང་བཏང་གིན་ མདུན་དྭ་མཆོང་བཅྩེན་ 

ྷ པ་ལའོ། ། 

རང་ཐུང་བ་ མིག་རྒྱང་། ཐག་ཉེ་བོ། 

རྐྱང་དུ་ལུ་ས་ཕ་ ཐག་རཾང་པེར་ལུས་བ། 

༣༩༣༤ 

ཧྱང་མདའ་ 

རྒྱང་རིང 

བྲག་རིང་འཕེན་པའི་་མེ་མདའ་ ་ 

དང་མདའ། 

རྒྱང་ནས་ཕེག་པ་ མདའ་དང་རྡཾ་ལྟ་བུ་ཐྲག་ 

རང་ཕ་ 

རྱང་ཕན་ 
གྱང་ཕན་པ་ 

རེང་ནས་ཕག་པ། 

བརྐྱང་བ། གོས་དང་ཀེ་བ་ 
རློན་པ་པེཌ་ཧྱང་ཞས་བཞུག་བ། 

ཨཡཏཿ༔ ཧང་རིང་སྤངས།པ། 

ཡཀཱཡཏ, འཇེག་རྟེན་ཧྱང་ 
ཕེན་པ། སྐྱེ་བ་རྫ་ཕྱི་མེད་པང་ 

མེགས་འཇིན་པའི་ཕྱི་ངལ་པའི་ཉོག་གེ་བ། 
རྱང་ཕེན་པ། 

ཧང་ཧཆཾ 
ཧང་བྱུ་ 

རྐྱང་བྱད་ 

རང་མ་ 

ཕུ་སྟེགས་པའི་་བྲེ་བྲག ། 

མདས་གླུས་ཀྱི་རྫས་ཤིག་ཡ་་ 
ཟེར། 

ཉེས་ཅན་ཆད་པས་ཐྲག་རིང་་ 
བཏང་བ། 
ཁྲག་རིང་ཧྱང་མ་ཞས་གྲགས་ 

བ་ཆེ་བ། 

རྒྱང་མག་མི་མཐོང་མཁན་ ཐྲག་རིང་ལ་མི་ 

མཐོང་བའི་མིག ། 
བོད་ཡུལ་བྱི་ཡུལ་མིང་བྱེ་བྲག. 

པ་སྟེ་རྒྱལ་རྩེ། 

ཐྲག་རིང་རང་མིན་པ། 

དུང། ཁྲག་རིང་པོ། 



རྱང་རིང་ཆུ ༣༢༩ རྒྱན་མཁན་པེ 

ཐཆཐད་ང་ཅ་ཆལག་སལྡསཁ་སས-སལལསཀསསས་ས་ཀསས་ཁས་ཁལ་སྲག་༡༡༡༡་ཁ།༡ཀཀསསས།།།སཀ༡༡༩༡༢༡༡༡༥༡༢༠༠༩༠༠༠༡༣ ༩ ༠༤༤ དུ་བུ་ཆམ་ }བད་དངུ་༡༣༅༅༅༅༅་,་༡༢༡༢༧ ༣༠༧༢༢༣ཆ༧༧༣༢་༅༅-ྷ་ལས་ྲག་གགལས་ས་་ཀ་ག་ཁྲས་བ 

༧ ་ཆུང་རིང་ཆུ་ སྨཾག་ཧྱ། བྲི་གྱྱའི་རས་གཞི་གྱོང་བཞི་ཤིང་སྨོམ་སེགས་དང་། 

རྒྱང་རིང་བོ། ཐག་རིང་པོ། ཡང་གསལ་ཤིང་སྟེ། ཉེབ་ཅན་ཡ་ཁྲིམས་གཅེད་ 
རྐང་རེང་བ་ ཐག་རིང་བ། བྱེད་པའི་ཧྱངས་ཤིང་སྟེ་ཤིང་ཧྱྱ་བྲམ་ལྟ་བྲ་ཡའང་།།, 

རང་ཞིང་ སྟཾད་ནང་བཧྱངས་པའི་ད་ ཉེས་མེད་རྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་གྱངས་ཤེང་ཁར་རྫིག་ 
ལྷ་བ། ྦ ཅན་རྣམས་ཐྲར་བའ་ཆེད་དྲ་གྲོངས་ཕོ། | ེ 

རྒང་ཤེལ་ ཐག་རིང་ཉྟ་བྱེད། རད་ཡས་ ཧེབར། གྲངས་གནས་ཤིག། 

- རྐྱང་སེ་བཙུགས་པ་ ཐག་རིང་ནས་ཕོ་བུལ་ རྒྱན་ ཨཱལྐངདར། ་ཨལཀི་ཱ། ཨལ། 
བྱེད་པ་དང་། སོ་པ་བཅུག་ ཨབྒརཊ། ཨཱབྷརཌ། ཨཝཀཱར། 

པའམ། བྱ་ར་བྱེད་པ། རྣཾསཏ། བཀོད་ཕ། རྒྱན་བྱས། ཆས། སྨྤྲཕ་པ། 
བཱ རྐང་བསྲེངས་ ཁྲག་རིང་བཏང་བ་དང་། མཇེཕ་བྱས། ལེགས་བྱེད། ཅེས་པ་རྟམ་གྲངསོ། | 

ཧྱང་བསླགས་ཏྲག་ནས་གསར རིན་ཆེན་བོགས་ཀྱི་མཇེམ་ཧྱན་ལྟ་བུ་དང་། ཨང་] 

རྱ འགྱུང་ཕོགས་སློགས་པ། ཚེད་མ་ཕོགས་ཀྱི་ཆེད་དྲ་སྐགས་བཟུག་པ་ལྟ་བ་ 

-རྐངས་ ཧྒྱངས་བཀྱེད་དེ། ཀོ་བ་དང་  ཡའང་འཇུག་ག །ཨང་། ཙིས་ཀྱི་སྐབས་ས་གྲངས 
ཐྲག་པ་དང་བྱེ་སྣོད་སོགས་ ཀྱི་མངན་བརྔད་དྲྭ་དྲྭག་གི་མིང་དྲ་གསུངས་ཏེ། 
ཧྱངས་པ། ྦ ཀླུ་སྒྲབ། ཨཱརྨ་དེ་བ། ཐཾགས་མེད། དབིག་ 

ྦ རྒྱངས་ཀྱེས་བདྱུར་བ་ རྱངས་རིང་དུ་བཞུག་ གཉེན། མཆོག་གླང་། ཆོས་གྲགས་ཏེ། འཛམ་ 

པ་དང་། ཐམས་ཅད་སྟཾེར་བ་ གླིང་མཇེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ཏུ་ཁྲགས་པ། ། 

དང་། བོར་ནས་བཀག་པ་ཕགས། རྒྱན་བཀོད་ ཧྲྱན་ཤྱིས་བཧྱན་པ། 
རྐངས་ཏི་ དེག་ཏྟེ། ཤེལ་གྱི་འཁར་ རྒྱན་བཀོད་པ་ ཨལཀར་པཌཾ ཏ། ཧྱྱན་གོས་ 

བ་ཅིག་ཐྲོགས་ནས་ཁང་གི་ གཟབ་སྤོད་བས་པ། 
_ ཙར་རྒྱངས་ཏེ་བྱང་ཞྱེས་པ་ལྟ་བྲ་གློ་བུར་དྲྭ་ རྐྱན་བཀླབས་པ་ ཧྱན་གྱིས་སྤྲས་པ། 

.-སྷགས་པའི་དན། རྒུན་མ།ན་མཔོ་ ཧྒྱན་ནམ་སླགས་འཇོག་བྱེད། 

.-་རྐྱངས་ཤ་ ཨོག་མའཾ་ཤའམ། ཉྐཾག་ ཤོ (5. (གན།ཞཇོག་མཉྤན་ཏྐང་) ཧུན 
- བནི་ཤཾ གྱིས་བརྒྱན་པ་པཾ་ཡའང་། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔན 

དད ཟི པཔ 0 ཤག ཞྱི ་གི་མི རཾ ༤ རོ་གྱིངོས་ གིང འཁངས་ཊོནོ། ལྭ་ང་ར་ཧོ་ མནའ 



རྒྱལ་ཁྲིམས 

གལ་།མྲས་ རྱཱཉཛཨ། རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ 

ཁྲིམས། ཧྒྱལ་པའི་གཅའ་ 
ཁྲིམས། རྒྱལ་ཁླེམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་། ཞེས་ 
པ་ལ་བྲ། 

_ ༩༤༩༠ 

གཧལ་མཁན་པོ། པཆི་ཏ། མཁས་པ། 

ཧྱལ་གྱི་མཚན་མོ་ པོཏརྷཱའི ཧྒྱལ་གྱི་ཟླ་བ། 

ྦ པཉཾཟཱས། ཧུལ་བྱི་ཉ་བ། 
ཡམ 

གལ་ ཧྱེས་ སྐྲགས་ ཤོ་ཕེགས 'ཀྱི་རྒྱལ་འགྲུགས 

བཞི་མིང་། ཧྒྱན་རྒྱལ་བཞི་ 
ཐྲབ་པ། 

ཧྲཝ་བླཱཏ 7° -ཟྱམ་ཁབ་ཡ་ཆེ་བརྟད་ཁུ་བཞི 
གླུ་དབྱངས། 

ས་ཏ ཏའ ༡ སཔ་ུབ་ 
པཾའི་རིགས་ཁྱད། 

རྒལ་སྙེ་ སླེ་མོ་ཆེ། ཕྱི་སྒོ་ཨང་ཟེར། 

གྱལ་རྔ་ ཛ་ཡཌྭ། འཁརང་རྔ། ཧྱལ་བའི་ 

 བདྡ་གཏང་བདི་ང་ཐོ་ཆེ་དང་། 
འཁར་ང་། རྒྱལ་བ འི་ར་། 

རུལ་གཅེ་ ས་ རང་གི 'ཧྱལ་ཁབ ་ལ་གཅེཔ་ 

ཞེན་ལྡན་པ། 
རྒྱལ་ཆར་མཚོན་ བ་མོ་བེའུའི་མིང་། ྦ 

རལ་ཆེན་  ཧྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔ་དང་། ཧྒྱལ་ 
ཆེན་བཅི་དང་། གྱལ་ཆེན་ 

ཤུགས་ལྡན་དང་། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པ་ཕེགས་ ལའང་།| 

གལ་པོ 

རྒྱལ་ཆེན་སྔོ" འཇམ་དྱབངས་ལ་འཇུག་རྩམ། 

རྒྱལ་ཆེན་སྡེ"བཞི་ ཙྭཏླམཐཱཧཱཛ། ཕྱོགས་བཅུ 

སུང འི་ཛ་ ་པཾ་སྟེ། ཙཱ 
རཛ་ཡེཀ |ཤར་ཡུལ། འཁོར་ སུང - ཏདླཱ ཧྭ 

འཕགས་སྐྱེས་པཾ། བླིདཾདཀ། ཤུབ་རཕྱན་མི་བཟང་། 

པླིརཔྲག། བྱང་ཉམ་ཐ་བྲ་སས། བྲི།བ། 

རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་པ་སེགས་ རྒྱལ་རིགས 
བེ ་དང་སྡེ་བཞུ་ཟེར་བ་ དང་ 

དན་མཚུངས་ཤིང་། ཨང་སྐྱེ་བོའི་ཕྱ་དང་ེས་ 

མཆོ འེ ཀ་ལས་གསུངས། 

རྐྱལ་ མཆོག་ ཇིལར། བངས་ཧྱས་དང་ 

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། 

རྱལ་ཇུས་ རྒྱལ།ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱསྲ། 

གཧུལ་སྟོད་ སྐང་མ་ནབས་པའི་ཡིང་། 

རྒྱལ་སྟོན་  ཧྱལ་བའི་ཁྲི་བྟན། གསེར་ 
ཁྲི་མངའ་གསོལ། | 

གྱལ་ཐབས་ ཧྱལ ་བའི་ལས་ཐབས་དང་ 

རྱལ་ཁམས་རྱི། ྦ 

རྒྱལ་འདབ་  ཤཏཔང། པད་དང་ཤིང་ཞིག། 
རྐྱལ་སྲི་དཀར་ཆུང། ཛཡསེན། 

གྱལ་ཆུ་སཉ རྩ (གྐན་ཁཁྲ་ཧྲལ་ཐྲརྷ 

ཧྭས་པ། 

རྒྱལ་པེ་ རིས ཡཏཿ བཱཧུཛ། རྫན 

ཨཾ ཁ་ ཁྭ་ཧྲི་ཨ། ཉྷ། རིའི་་ 

བདག་པ། རྐྱེ་དགྲུཞ་ བདག 'པོ། འགྲོ་བའི ་དབང་༔ 



རྒྱལ་པོ་སྐོག་པ་ 

འཇིགས་པ་ཕེལ་བྱེད། གནམ་གྱི་ཧྱལ་པོ། རམ་ 
བང་སྐེཕ། དཔུང་པ་སྐྱེས། འཇིགས་པ་སེལ་བྱེད། 

མྱི་བོང་དབང་སྐུར། མི་བདག །མིའི་འདྲེན་ 
པ། མིའི་དབང་ཕྱག །མིའི་དབང་པཾ་། མི་ 
ཡི་མགོན་པ། དམའ་སྐྱེབ། ལག་ལས སླེས། པ་ 

སྐོང་། ཕ་དབང་། ས་འཇེན། ས་འཆཚོ། ས་གཞི 

སྐྱོང་། ཕ་སླུང་། མའི་དབང་ཕྱག །མའི་ཚངས་ 
ཕ་རྣམསྲ་ཟེང། འཇིག་རེན་གྱི་ྱ'ེན་པར་མཆོ་ 

ཌི ཀ་ལས་གསུངས། ཤང་། ཟླ་བའི་མིང་དྭའང་ 

སྐཔ་ཐབ་ཀྱིས་འཇུག་གམ་སྣམ་སྟེ། རྣ་ཧྱན་ 
མཆན་དུ། གྱུ་སྐར་གཟའ་དང་བྲམ་ཟེ་དང་། 
སྨན་དང་མཆོད་ཕྫྱིན་མཚན་མོ་རྟམས། །ཟླ་བ་བྲམ 
ཐེ་རྟེ་བཔ་ཀིས་བསྐོས། །ལྙེས་པ་བྱང་ངེ་། །ཧྱལ་ 

པ་ངང་གི་ཡུལ་ན་བཀྲང། །ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཀྲན་ 
ཧཱ་བཀྲར། །ཞྱེཕས་པའི་ཧྱས་པོ་དེའེ། ! 
ལ་པོ སྐེག་པ་ མྲང་ང། རངྭས་སྲ༥༠གྱི་མེང་། 

རྒལ་པོ་ཁྲི་སྲང་ལྡེའུ་བཅན་ བོད་ཀྱི་ཆཾས་ 

ཧལ་ཀྱི་མཚན་ཏེ། རྒྱལ་བའི 

བསྟན་ཕ་ངིན་པ་ཆེའི་བྲོལ་ལགས་པར་བཙཌ་ཤིང་ 

གྲཙག་ཡག་ཁང་དང་དགེའདུན་གྱི་སྡེ་སྲོགས་ 

བྙྟེ་ངས་པ་སྟན་པའི་གྲགས་བས་ས་ཀུན་ཁྱབ་པང་ 
མཛད་ད། ། ྦ ྦ 

རྒལ་པོ་འཁུན་པ་གྲོས་འདེབས་ རྔོ་སྨན་ 
དཀང་པ་ཆིག་ཐུབ། 

རྒལ་པོ་འཁིལ་བ་ རཱཛཕདྲོ། ཙྩ་སྨན་ཞིག” 

རཾ 

༩༤༡ རྒྱལ་པོ་མཆན་བྱེད 

དང་། མུ་མེན། ཡང་དྭང་དཀར་གཡས་འཇྱེལ" 

དང་། འགའ་ཞུུཾག་ནི་ཧྱལ་པ་འབལ་བའི་སྐད་ 
དད་དཱ་ན་རྭ་བ་རིན་པ་ཆེ་བཤད་བདང་ཞད་ཅེས་ 
གསུངས་ས། ། ྦ 

རག གས་ས 
བུསང་ཅ་མ་རག་ཆ རུ བད་ས་ནར་ང 

བསྟར་བ། དའཊཐང་ཧརྱྱལ། 
རལ་པངས་པར་འཆོ་བ་ རངཆཇེ ཝ། རྒྱལ་ ྒ ྲ པ 

པས་སྐྱོང་བའི་འབངས་ཕེགས་ 

ལ་འཇུག | 
རྒལ་པོ་ཅན་ ཧྱལ་པོ་དང་འདྲ་བ། 

གེྭལ་པོ་འཇེམས་ འབངས་གྱེན རྡེགས་བྱེད་མི་ 
དང་རྒྱལ་གཞུན་ཡའང་། 

རྒལ་པོ་མཉེས་བྱུད་ སྨན་ཨགརང། 

རྒྱལ་པོ་སྤྲེ་སྨན་ རྫེ་སྨན་སྲེལ་གོང་པ། 
རལ་པངེར་སར་ཅན་ ཆ་ཅ། 
རྒྱལ་པེ་བྟཾ་གྲ་ རྔེན་ཧྱ་གང་ཤང་ཕྱོགས་བླ་ག 

ལྲའི་ཡུལ་ན་ཧལ་པོ་བྭ་ག་ 

ཞཱཾཔ་པ་ྙིབ།ཀྱང་བ་དེའི་ལོ་ཀླས་ཞི། འགྲེལ་པ་ཉེ*་ ྦ 

མའི་འད་ཚེར་དྲ་ཧྲང་པར་འཁད་ཨད། 
རྭལ་པོ་སྨག་པོ་ ཀསཧྭངེ། གླ་ཚི། 
རལ་པོ་བྱུུ་ག་ན་ནོར་བུ་ སྤ་ཡག་ར་བ། 

དང་རྔེན་དུས་ནང་པའི་རྒྱལ' 

པ་ཞིག | 
ཅང ༢ ༤ 2 » ཀ༽ རྒྱལ་པེ་མཆན་བྱེད་ ཀུཀྐུཊ། 
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ཡ་ བཞིན 

ཤུལ་པེ་བཞིན་ རཛྲལཏ། ཧལ་བོ་ནང་བྷྱའིན། 
རྒྱལ་པོ་བཅུགས་པ་ རཇཀྲལ། 
རྒྭལ་པ་ཟས་གཅང་ ཤྭཱཀའི་རིགས་ཀྱི་ཧྱལ་པ་ 

` ཟས་གཙང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན 

འདས་ཀྱི་ཡབ། 

:ཿ * 
རར × 
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༡སྟོ་ློ་བ༡ྲ་་ཨི་འ 
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རྐལ་ཕོ་ླ་བསེལ་ རྫོ་སྨན་གཡའ་ཀྱི་མའི་མིང་། 
_ རྒལ་པོ་འུ་དུམ་བཅཾན་ རྱྱལ་པོ་གླང་དང་མའི 

མིང་རྟེ། དེ་ཨང་བད་ཀྱི་རྒྱལ། 
པོ་ཁྲི་བྲོང་སྡེའ་བཙན་ལ་ཕྲས་གསུམ་ འཁུངས་པའི་ 

ཆེ་བ་ནི་བཙན་པ་ཧྱལ་གསང་ལ་གཅིག་ཐུག་ཙམ་ 
བཞུགས་ནས་ཡུམ་གྱིས་དུག་བཏང་སྟེ་བཀྲོངས། 
དེ་ནས་སྲས་ཆུང་བ་མུ་ཏིག་བཙན་པེ་ཕད་ན་ལེཌ་ 

མཇིང་ཡོན་གྱིས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་། འདིའི་ྲས་ 
ལྔ་སྟེ། གཙང་མ། སྷ་རྗེ། ལླན་གྲུབ། དར་མ་འུ་ 
དུམ་བཙན། ཁྲི་རལ་པ་ཅན་དང་ལྔའེ། !འདིའི་ 

ཡྭོ་ཧཱས་ནཾ | ལེགས བཤད་ ཀྱི་འགྲེལ་པར་གསལ། 
རྒྱལ་པ་གཡུ སྡང་གསེར་ འགྭོ་ པྲུ 

ྦ རྫོ་སྨན་ཉིག་གི་མིང་། 
རྭགུའི་བུ། དཀའ་ཐུབ་ཅན། 

དགའ་བེད། མགྲིན་བཅི་ 
དྲག་བོ། ཕོ་བྲང་མེ་ཏོག་ཅན། འཕེངས་སྐྱེན། 

རུལ་བཟང་། འཛམ་གླིའ་རྒྱལ་པོ། ཤིང་རྟ་བཅུ་ 

པའི་སྲས། པི་ཏའི་བདག་པཾ་ཉམཔ་ཟེར་ཏེ། ཁབ་ 
འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅའི་དྲག་པ་གྱྱལ་པོ་དགའ་ 

ཐེད་རྲམཉྲའཱ་ཨིན། དེས་ནི་སྲིན་པོ་ཧྱམ་པོའི་རྦབ 

རྒལ་པོ་ར་མ་ཌ་ 

རྱལ་པོའི་སྐུ་བདྲུང 

ཌ་སྟེ་ ལྙད་མགིན་བྲཅ་གསོད་པའི་དན་དྲ་ཕྤལ་བ་ 
ཨིན། ཞེས་ཕགས། འཇུག་པ་བཅྲའི་གཏམ་རྱྱ་ 
བལ་ མཁས་པའི་ངག་རྒྱན་གངས་ཅན་རྟ་བའི་ 
བདད་ཅི་ཞྱེམ་བྱ་བར་གསལ། 

རལ་པེ་རབ་རྣང་ བཅོམ་ཝན།འདས་རྐ་འཁུངས་ 

པའི་དུས་སུ་བྱང་བའི་རྒྱལ་པོ” 

ཆེན་པཾ་ཐེག་གི'མཚན། 

རྒལ་ པོ་ ལ་ ཐོད་ཅན་ བྱ་ཧྒད་ཕུག་ ཅེམ་པའི་ 

རྫོ་སྨན་སྟེ། རེ་ལྕག་པའི་མིང་] 
རྒྱལ་པོ པོ་ལ་འྲས་ མཀར། 
རྒུལ་པོ་ཤར་ཐ་ ཤངཝ་སྟེ། དེ་ཨང་ བཅམ་ 

ལྡན་འདས་འཁུངས་དྲས་ཀྱི་ 

རྒྱལ་ཆེན་ཅྭག་གི་མཚན། 

སྲེད་སྦྲུབ་ རྔོན་ཆེ་ཡེ་བརྱད་ཁྲི་པའི་ 
 དུས་སུ་བྱང ་བའི་རལ་པྲ '®' 

སེང་ལ་བཙན་མོ་མདི་དང་། ཀུནད 'ཊཱེས་བྱ་བ་ 

གཉིས་ཡོད་པ། ཀུནད 'དང་བཧྒྱ་བྱཾན་འདུས་པ་ 

རྒལ་པོ་ 

ལཔ་བྲ་ཕྲིད་སྱབ་རྐྱེས་ཏི། འདི་་ནི་འཇིག་ཏེན་ ནུ 
མདའ་ལ་མཁས་པར་གྲགས་པ་ དེའེ། ! ཡི 

རྒྱལ་པོ་གསང་བ་སྤྱན་གཅིག་ རྫེ་སྨན་ཤང་ 
ཧེས པེའི་མིང་། 

རྐལ་པེའི་ཀུན་ སྤྱད རཛྭཾ་དྲི ཧྒྱལ་པཞིཊ་ 
ཕྱོད པཾ ཕྱོད ལམ། 

ཧལ་པོའི་ སྐུ་བསྲུང་ སུང་ མནི་ཆོཌ་པ། ཟླུ་ཕྤུང༤ 

པ། བཏའི་སྡེ། བསུང་བ། 

@ 



རྒྱལ་པོ འི་ཕྱེད་ ཚལ་ ཉལ་བ དི་ཚལ། ཏྐྱཾ་ད 
ཚལ། དགའ་བའི་ཚལ། 
གླིང་ཁྲ། ལྔམ་ར། 

རྒལ་པོའི་སྐྱེས་བྱུ་ རྔཛཔྲ ངཏ། རྒྱལ་པོའི་མི། 
ཧལ་པོ འི་ཁབ་ ཛྭ རྭཐཾཧཾ། བདག་ཅག་གི་རྟན་ 

པས་གླང་ཆེན་ཕྨོན་པ་བཏུལ་ . 
བའི་གནས་དང་། ཨང་། བྲཀ་ཤིས་ཅན། ཁྱད་པར 
བཀོད་པ། རྒྱལ་ཁང་། ཧྱལ་པོའི་བསྟི་གནས། 
རྒྱལ་པ འི་ཕཾ་བྲང་། འཕེལ་བ་ཅན། གཡུང་དྲང་ 
འཁྱིལ་བ། ས་བདག་ཁྱིམ། བསོད་ནམས་ཁང་པ་ 

_ ནཾས་ཟེར། གློ་ལྡན་དགའ་བྱེད་དྲྭ། རྒྱལ་པའི་ཁབ 
ནི། ཀླུ་གནས་པའི་ཕྱོགསུ་གྲེང་ཁྱེར་བཙིགས་པས། 
མང་བཀུར་རྒྱལ་པའི་ཁྱིམ་མ་གཏཌ་པ་ཀླའི ་ཧྒྱལ་ 

པས་བཤིག་པར་རིག་ནས་བླན་པ་རྟམས་ཀྱིས་ཁང 
པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཧྱལ་པ ཞི་ཁབ་ཅེས་མང་བཏབ་ 

པ་མ་ཤིག་པས་དེ་ལྟར་གྲགས་པོ། } 

རྱལ་པོའི་ཁམས་སྲིད" རྒྱལ་ཕྲིད། 
ཧལ་པེའི་འཁྱིལ་བ། དང་དཀར་གཡས་སུ་ 

_ འཁྱིལ་བའེ་མིང་། མུ་མེན་གྱི 

མེང་དྭའང་འཇུག་སྟེ། རྒྱལ་པའི་ཅོད་པཌ་ཡང་ 
ཆེར། ྒ 

རྒྱལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ རྟམ་སྲས་དང་ཟླ་བ་ལའ་།| 

རང་་ འའ ་ 
ཤ་བ དུ། 
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རྒྱལ་པེ་ འི་མ་བན 

རྒྱལ་པེའི་རྟགས་ ཧྱལ་པར་ཆེ་བྲབ་ཀྱི་གདཱཌ་ 
ྦ དང་པ་དན་སོགས། 

རྒྭལ་པོ་ འི་སེབས་ རཛབལ། ཧྱལ་པ འི་མངའ 

ྦ ཐང་དང་དཔུང་སྟཾབས་ལྟ་བུ། 
ངའོ འི་གདུང། ཧྱལ་པྲམ། 
རྒྱལ་པེའི་མདོ་ ལྫ་ ཡུམ་གྱི་དེན་ བརྫུས་ ཤབ ཡི 

སྩིང་པེ་ལྟ་བའི་མདེ། མྱང་ 
འདམ་ཀྱི་དན་བསྔས་འདའ ཀ་ཨེ་ཤེས་མྨོད་པཞི་ 
མད། དཀན་མཆོག་བཅེགས་པའི་དན་བྲསས་དོ་ 
ཇེ་ཉམ་འཇེམས་ཁུས་ཀྱི་མདཾ། ཕལ་ཆེན་གྱི་དོན་ 
བྲམས་བཟང་ ཕྱོད་ སྨན་ ཡམ་ཤྱི 'མདཾ། ཡང་ གཤེཌ་ ྣ 

ཀྱི་དོན་བསྡུས་ཝུང་བཤགར་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ 
མདའ། །དེ་རམས་ལྭ་ཧུལ་པཾ་ཞི་་མདཾ་ ཝ་ཟེར་བྲའ་ 
བྱུ་མཚན་ནཾ། རྫེན་དྭས་སུ་པོད་ཀྱི་ཚེས་གྱལ་ རྣམས་ 

ཀྱི་རིམ་གྲོར་མདཾ་ལྔ་པ དེ་གདན་པར་བྱ་བ་ཡས་ 

བཏགས་པར་ཕེམས་པ། །ཞྱེས་གསུངས་། 

རྒྱལ་པོ འི་དཔད་ ཨུཔཀྟཾང། རྒྱལ་པོར་ཕུལ་ 

བའེ་ མྐྱེས་ལྟ་བུ། ཕྱག་རྟགས། 
གྒྱའ་ཕུའུ༔་ པབ ༤༦ 
རྒྱལ་པ འི་མུ'ཨཱ་ ཧྒལ་བྲ། ཧྱལ་སྲས། 
ཧལ པོའི་མཚན་ མ་ཅན་ ཧརྒྱལ་པར་འོས་པའཞི་ 

གདུགས་དཀར་གསེར་ཡུ་ཅན། 

ཧྱལ་པེ་འི་ལུགས་ ཌྣཛཾངི ཱཾ། འཇིག་ཉེན་ 
ཡཿ ་ཀེ 'སྲིད་ སུང་ཕེགས། 

རྒྱལ་པེ པའི་ས་བོན བཱཾཇིན། རྒྱལ 'རིགས། 



ྦ རྒྱལ་པེ འི་སླས་ 

- རྒལ་པོ འི་སླས་ ཕཾ་བྲང་ འཁོར་དང་། བཙན 
མོའི་འཁེང་རམ། བཙུན་མོའི 
སྡེད་པ། 

རྒལ་པོར་འོས་ རཱཛཛྭཾ། དམ་པའམ་བདེན་ 
པར་མོས་པའི་སྐེས་བྲ། 

རུལ་པོས་བཀབས་པ་ ཧྱལ་པོས་འདམས་པ། 

རྒལ་པེས་གཞན ཞུན་རྣངྔ་ཐྲ་ ཀྱིན་པ་ ཧྱལ་ 
ཕེམ་ཕུས་ཀང་འཇིགས་པ་ 

མེད་པའི་མཆོག་བྱིན་པ་སྟེ། རབ་བྱང་རམས་ལ་ 

ཧུལ་བུ་གཞུན་ནྭ་དང་འདྲ་བ་དང། 

ལ་བཙུན་མོ་དང་འདད་བར་མུས་ཀྱང་གཉོད་ཆེ་མི་ 
བྱེད་པའི་བཀའ་བསླགས་པས་ན་དེ་སྐད་བརད། 
༤ ཁོ 
ཅཆམ་གརུངས་མ། ། 

རབ་བྱང་མ 

རྒྱལ་དཔོག་པ་ ཕྱཾ་ར་ཡ་པའི་རྟག་གེ་པ་ཅིག་ 
གི་མེང་། 

རྒལ་སྤེ་ རྱལ་ཁུབ་ཕྱིའི་མཐུན་ཆོགས་ 
ཕུན་ཧས་ལའཾ། ©, ®, ༠. 

གྱན་དང་གཡུལ་ཕོགས་ལ་ཁེ་ 
གྱོང་གི་ཧྱལ་ཕམ་བྱང་བ། 

མཱཱཉལཀརཛཿ: 

ཧལ་ཕམ་ 

གྱལ་ཕྲན་ - ཀོཊཌཱཛཿ 
ཁམས་ཀྱི་ཧྱལ་པོ། གྲོང་འྱ!བེར་ 

ཇེ གལ་རིགས་ཅ་ཤས། སྡེ་དཔེན། ཡུལ་འཁོར 

དབཔང་། ཡུལ་གྱི་བདག་པ། ས་ཡི་ཐྲེག་ ཡེ 'འཇེན་ 

ཞེས་བ་རྟམས་ལའོ། 

རྒྱལ་བ་ཅན་ 

རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ 
གལ་བ་ ཛ་ཨ། གཡུལ་ལས་རྱལ་བ། ཤ་་་ ་ 

ཛཡཧྲནྲ། ཧྱ་གར་ཧྱྱལ་གྱར་ 

མངཔ་རྱྱས་དང་། ཤྭ་དག 

དཀརང་པ་དང་། ཧལ་རའམ། ཧྱཝ་པ་གནང་བ། 

ཆེས་སྙ་སྟེ། ཡང་ངས་ཆེས་ ༣,༤,༡༢, ཅབ ཟ་ 

ཅེཀ །ཇཏ། ཇྲི 

ངའིཆྲེལ་ ༡ ,*, ༢, རྐམས་ ལ་ཟེང། ཤིང་ 

ནག་པོ འི་ཕྲོགས་ལས་ཧྱལ་ 
བ་དང་། གཡུལ་ལས་ཧྱལ་བ་ཕོགས་ཡའང་། ཆ ྦ 

རྒྱལ་བཞི'སྟེབས་དང་ལྡན་པ། 
རྩམས་པའི་མིང་སྟེ། མདང་ 

རྟ་ལ འི་མེང་དང་། 

རྒལ་བ་ཆུ་པ་ 
ཅན་ཡང་ཟེར། 

རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ ཉཱགཛྫུན་སྟེ། ཀླ་སླུབ་དང་། 
ཟླ་བ པྲ  ) 

འབྱར་གནསདང་། གཞན་ཡང་ སུམཏིཀིཉཾ། ཇེ་ 

བློ་བཟང་གྲགས་པ། ཇྗེ་བླ་མ་མོགས་ལའོ། ། ཆོ 

རྒྱལ་བ་བདུད་འདུལ་ ཕངས་ཧྱས་མྱིའི་མཚན། 
རྒལ་བ་དང་ཆེ་སྤེལ་བ་ ཤིས་པ་བརྲོད་ ་ 

སྟེ ཁྱོད་ཧལ་བར་གྱུང་ཅིག་ 

ཆེ་རིང་བང་གྱང་ཅེག །ཅེས་བརྗིད་པ་ལྟ་བྲ། ྦ 

རྐྱལ་བ་ཕྱག་ན་ མངགས་བརས་སམ། པྲཾན་ 

ཡིག་ལྟ་བུ་ཡའང་ང་། | 

ཧལ་བ་རྩལ་ཁྲིམས་ བོན་གྱི་བླ་མ་ཞི་གི་མཚན། 

རྒྱལ་བ་ཆེ་དཔག་མེད་ ཇིན་།ཨིའཱཡུཿ ཧྒྱལ་ 

པ་ཆེ་དཔག་མེད། 

རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་འུབ་པ་ སངས་ཧྱས་ཤཱཀུ་ཐུབ་པ། 



ྱལ་བབེན་ག 
-གལ་བ་ར རིན་ པོ་ཆེ། གང་ས་ཨི ད་བཉིན་ནོར་བ། 

ཧུལ་པ་ཐམས་ཅད་མྱབེན་པ། 

ཏཱ་ཡའི་བླ་མའི་མཚན་ཨོང་པ་གྲགཔ། 

. རྒྱལ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ ཐར་པ། 
..རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་ 

དང་། ་ཧལ་ཚབ་དམ་རི་ན་ 

.ཆེན་དང་། བོ་ད་ཧྱལ་ཚབ་ཇྭ་སྤེང་མཆོག་སྤལ་ 

རིན་པོ་ཆེ་ལྔ བྲ། 
རྒྱལ་བའི ངང་ཆོལ་ བྱང་སེམས། 

རྒལ་བའི་ཅོད་པན། ཛལ ཌ། ཚོས་ཧལ་སོང་ 
ཐེལ ་བཙན་རྒམ་ཁོ་ དང་དྲས་མཉམ 

བྱང་བ་ཁ་ཅཆེའི་ཡུལ་གྱི་” ཀྱལ་པ ཅུག |ཀ་ ཤི ་མི་ རེ། 

ཧྱལ་བའི་བསྟན་ཕ། བངས་རྒྱབ་ཀྱི་བསྟན་པ། 
བྲུ ཧལ་བའི་ ཐུཀས་སྲསཔ་ ཇིནངསཿ བྱང་ཕེ་མམ་ 

'མྱིའི་ཨཚན། 

-རྒྱལ་བའི་གྐུན (ལུག་མིག་མེ་་ཏོག ། 

-རྒྱལ་བའི་དབང་པེ་ ཕངས་ཧྱས་དང ༡བྱ་བྱིན་ 
དང་། #/ གྲོང་ཕ་མཆོག་གི་ 

-ཨཚན་ཏེ། རྒྱལ་བའི་དབང་པ ཐམ་ས་ཅད་མྱབྲེན་ 

- ཅཾང་གཟིགས་པ་ཆེ ར་འབབ ་བྲ། 

གའ ་ཐའི་མུ་གུ་ འཇེ་ནོ་ཀྱར༔ ཧྒྱལ་གྲས། ཅང་ 
ཁཅུབ་ཕེམས་དཔའ། 

རྒལ བའི་ཚྭ་།ི བམ་སཕ་པ་མགོན་པ། 

-ཧལ་པའི་གཞི་ ཇི ར། ཁང་ཆུབ་བེམས་ 

དབའི་མཚན། 

` ༢༢༧༧ ཨུལ་ྱེད་ཚལ 

རྒལ་བའི་འོད་ ཇིནངཅི། བང་ཕེམས་ཉིག་ 

གི་མཚན། 

རལ བའི་སྲས་
 ཇི་ན་པུཏྲ 2 རྒྱལ་སྲས་བྱང་ 

༨ སེམས། ' 

རྒྱལ་བའི་ལྷ་ ཛཨཁྡེལ། འཕགས་ཡུལ་ཤྱི་ 

རསྙན་ཐག་མཁན་ཉིག་ཏེ་དེས་ 
་གན་ཌཱ་དཱ་ག་གེ'རྟགསཾ་བརྔེད་སྲགས་མཛད། 
རྒྱལ་ བར་དཀའ། དྲངཡ། ་པ་ཝ་ཕ་རྦང་དཀའ་ 

བའི་མིང་དྭ་ཐན་དམ་སམ། 
རྷ་ཁ་ཐུ་ རྣར `ཀྱམཱར། ;ཧྱམ་བཾཞེ་ 

གདུང་། རཝ་པའྭ་མ་གུ། 
རྒྱཡ་ཐྲརྒྱལ་བྱེད། རྒྱལ་རིགས་མི་ག་ཡེ། :ཧྱ་ཝ་སྲས། 
འོ་འའ་ཇེ་ན་བཏག་པ་ཞི་སམ། ཇེཝ་གཞོན།བ། 
་གསའ་ནམས་རྟེབས་རྟམསཿཁེར་ར། | 

རཧལ་བུ་རྒལ་བྱེད་ཀྱེ་ཚལ་ ཇེཏཐན་། ཁྲས 
ལནི་རྒྱལབཾ འི་ཕྲས་ནས་ 
བཉེངས་པའི་རསྐྱེད་ཚེཝ། 

གྭལ་བྱེད་  མསཉརྟ། ཛཿ །ˆརྔཇིཀླྭ། ཇེ: 
(ཁྱབ་འཇུག་ནང་བཀྱྱ་བྱིན་གྱི་ 

བུ སཾགས'དང་། ནཔན་པ་དནང་། ཆུ་མང་ལའང་ 
སྙང། ྦ 
རྒྱལ་བྱེད་ཀྱེ་བུ' :བ་ཁྱིཞ་གྱི་བུ། 

ར་ལ་བྱེད་མ' ཨཔརཱཇྭཾཱ། ཉ་མོཾ་མ་ལཱ། 

ཧལ་བྱེད་ཚལ། ཏབན། ཨའས་ཁྲགས་སྟོན” 

5 ༩ ༤  སན་རྒྲསཏཝ་ཨབ༡་ 



”རྒྱལ་འབྲས 

'གྱལ་འབྲས་ ཀླ་ང་ར།: ཡང་། ཏིཏཕཡ་ 

ཞེས་ཏེ། བ་ང་རའི་མིང་། 

རྒྱལ་བློན བྲལ་པོ་དང་བློན་པོ། 
ཧལ་དབང་ལྔ་པ་ཆན་པོ་ ཀུན་མཁྱེན་ངག་ 

དབང་བླེ་བཟང་རྱྱ་མཚོ འི" 

ཞབས་ཏེ། དེ་ནི་རབ་བྱང་བཅ་པ་མེ་ཟྫལ་ལའི་ 
དབག་ཟླའམ་ཐ་སྐར"ཟླ་ཆེས་ལ། འཁྱུངས་ཡུལ་ 
འཕྱོངས་གྱས་འཕྱི་ངབ་དབར་སྟག་རྩེར། ཨབ་ 
འཕྱོངས་ཧྱས་སྒེར་པ་བདྲད་འདུལ་རབ་རན་དང་། 
ཡུམ་ཁྲི་ལྷམ།ཀུན་དགའ་རྩ་མཇེས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཟླ་ 
གཏམས། མེ་རིང་བར་འདྲས་བྤངས་དགའ་ལྔྡན་ 

ཕཾ་བྲང་གི་ཁྲིང་ཨངའ་གསོལ། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ* 
ལ་ཕེབས་ཐག་རབ་བྱང་བཅྲ་གཅིག་པ་ལྕགས་རྗལ 
ལོར། གྲི 'རྒྱལ་པས་ཕབྲོག་མང་མད་ཁམས་ནང་ 

བཟུང་རིམ་བྱཅིན་དབང་དྲ་བརྫས་ཏེ། ལྕགས་ 
༢" ༤ ༠༤6༽ 

རྟར་གཙང་པའི་རྒྱལ་པ་སྡེ་ཕྲིད་ཀམ་པརྟན་རྐྱང་ 

དབང་པཾའི་ང་ཧྱལ་གྱི་གདོང་པ་པ་ལ་ཕབས་ཏེ་ 
མངའ་ཐང་ལ་ཐུག་གི་བར་སྟབས་ཀྲེས་དངང་དུ་ 

བསྔས་ཆས་བེད་ཡུལ་དབུས་གཙང་ཐམས་ཅད་ 

༧རྐྱབས་མགོན་ཉཾད་དགུང་ཡེ་ཉེང་དྲུག་ཐྲེག་ 
༧ གོང་ཕ་མཆག་གི་ལྭ་འབངས་སུ་ཕལ་བ་ཕེགས་ 

དང་། རབ་བྱང་བཅྭ་གཅིག་པ། ཁང་ཤིའི་ཏྲེ] 

བཞུགས་ཉེར་གཉིས་པ། ༧ ཧྱལ་དབང་ཝ་པ་ཆེན་ 

བཾ་ཉིད་དགུང་གྲངས་རེ་དྲུག་བང་ཕོན་པ་ཆ་ཁྱི་ 

ཤེ ༢ ༡༥༨༠ཆ༢་ེར་༦ས་༡༡ལེ་ཅེན 

རྒྱལ་མེ་འི ག་གོན 

དབྱིངས་ཕུ་མནལ་ཚུལ་བསྟན་ན། །ཞེས་རམོགས་ 

དེབ་རྙིང་འདྲད་བཤུས་པ་གཅིག་ཡས་འབྱང་ངོ་།། ྦ 

རྒྱལ་བ་དབང་པདྨ་ སངས ཧས་གཉིས་པ་སམློབ་་ 

༧༡༧༠ ལ་ཆ 
རིན་པོ་ཆེ། དྡོ་རྔེ་དྲག་པཾ་ཅ་ཡ། པདྲ་ འབྱང་གནས།:» 

པདྨ་སབྤཝ། སློན་དབེན་རིན་པོ་ཆེ། མཆོ་སྐྱེས་ 
དྲེ་རྗེ་རྣམས་མཚན་བྱི་རྣམས་ཁགྲངས་པེ། ། 

ཧལ་མ ཧ'མོ་ཨུ་པཱ་དང་སྫོལ་མདི་ 

མཚན། - -..~ ” 

རྒལ་མ་ཀ་རཾ་ ཤེལ་ཀ་རའི་མིང་། 

རཧལ་མ་བ་གོན། རུང་མའི་རིགས་རམ། ལ་ 

ྦ ཕུག་གི་རཾགས་ཤིག ། 

རལ་མའི་བུ་ གཟའ་སྤེན་པ། ཾ 

རྒལ་མོ་ རཀ རྒྱལ་པཾའི་བཙུན་མོ་ 
བྟེ། ཕལ་སྐད་མ་བཙུན་མོཿ 

ཨང་ཟེར། འད་རྐྱེས་མ། སླག་བྱེད་མ། ལེགས་ 

འདད་མ་ཡང་ཟེར། མེག་གཧྱལ་མ་སྟེ་མེག་ 

འབྲས་ཡའང་འཇུག | 
རྒྱལ་མོ་ཀྭ་ར་ ཤརྐར། སན་ལ་འགྲོ་བའི་ 

ཤེལ་ཀ་ར། 
རལ་མེ་རོང་ རྒྱལ་རང་། བད་ཀྱི་ཤར' 

ཧྙེར་ཡོད་པའི་ཧྱལ་མོ་ཚ་བ་ 
རང་ལན། | ཅི 

རྒྱལ་མེའི་ག་གོན” ཀཏཌི་ཏཱ། ཡལ་ཅཾག་གི]7 
མང དྲམ 



༣༦ ༤ -“‹&.༨--  ༡༤༠༤༨་༠༩༨༧༦ 

རྱལ་ཚབ 

རལ་ཚབ་ ་ཙུབརཱཛཿ ཀུསཱརཿ ཧྱཡ་པཾའི 
རྐ་ཚབ། བྱམསཔ་པ་རེགས། 

རྒལ་མཚན་ ཀརཿ ཧཾཛཾ། སཱལྐུ་མ། ཀེཧུ། 

ཤཏུན། དགྲ་ཡང་ཧྱལ་བའི་ 
དཔའ་རྟགས་མཚན་མ། རྣམ་རྒྱལ་མཆན་མ། བཀ 

ཤིས་རྟགས་བརྱད་ཀྱི་ཨ་གྱལ་དེའེ། །༥ང་། ཚུལ 
ཁྨིམས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། ཏིང་ངེ་འཇིན་ཀྱི་རྒྱལ་ 
ཐཱ ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། རྟམ་པར་བྲལ་ 
བདི་རྤྱལ ་མཚན། རྩིང་ རྗེ 'ཆེན་ པཾ འི་ 2 ཆི མཚན། 

རྙང་པ་ཉིད་དང་ མཚན་མ་མེད་པ་དང་ སྨན་པ་ 

མེད་པའི་ཧལ་མཆན། ཐབས་ཏྱི་ཧྱལ་མཚན། 

སེམས་ཅན་མེད་པ་དང་ཕྲིག་མེད་པ་དང་གང་ཆག 
མེད་པའི་རྱལ་མཚན། ཉེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱང་ 

བ་ཁང་དྲ་ཆུད་པས་མཐར་ལྟ་བ་དང་བྲས་བཞི་ 
རྒྱལ་མཚན། རང་གི་སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པས་ 

མངས་ཧྱས་ཀྱི་བིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཧམ་མཚན།: 
བྱང་ཆུབ་ཕེམས་དཔའ་མི་བརེ ད་པའི་རྒྱལ་མཚན། 

རྟགས་པའི་རྒྱལ་མཚན། ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་དང་ 
བྲལ་བའི་ཧྱལ་མཚན་ཞེཕ་པ 'ཕེགཔ་ དང་། 

ཕཾ་དབང་ལའང་། ། 
རྒྱལ་མཚན གགས མཁམ། སྔན་ཁགས་ དང་ 

སན་ཆ ཅིག་ ལའང་། | 

ཧའ མཆན་ཅན་ བྲམ་ཟེ་དང་། གདང་དྲུག་ 
ནང་། ཆམ བར་ཁས 'བྱེད། 

ཏ་ཿཧླབང་གའྦའ་།2། 

༤ ཟོ 

༤༧ རྒལ་རགས་ཐེག"ལེ 

རྒྱལ་མཚན་མ་ མགལ་རྷཛ། བཀྲིམ་པའི་ 
ང་དར། 

རྒྱལ་མཚན་མདྡོན་ང་ ངཏྲར་ཧླན་ཇའེ་ ! 
རྒྱལ་མཚན་བསྙལ། བདྲད་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ 

མརང་ཕང་པ་ལྟ་བྲ། 

རྒལ་མཚན་རབ་གཡ་ ཆུང་དང་རུང་ཐྟ་ ཡའེ།། 
རྒྱལ་ འདོན་ མཇའ་མཚམས་ ཧྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ 

བཟང་བའི་མ་མཚམས། 

རྒྱལ་ཟླ་  སོ7ཿ པཱམ། ཧོར་ཟླ་བཅ་ 
གཉཔ་པ། ྦ 

རྒྱལ་བཞེ་ ` རྒྱམ་སྲིད། ཧྱལ་མ། 

རྒྱལ་ཡབ་  འཇམ་དངངཔ། ཇུལ་བའཞི་ 
ཡབ། 

རྒྱལ་ཡུམ་ སྫོལ་མ། རྱལ་བའི་ཡུམ། 

ཟ་ལ ༢༢༢ 
` མྔྱན་བྱང་ལ་རྒྱས། 

ཀྱལ་དྷུ་གསུ་ _ །5ཿ ཁཏིཨ། བིརྔཛ། རཱཛ 
_ ཀུལ: རྒྱལ་རྤྱད། རལ་པའི 

པ་བན་ཅན། ཕྱི་བོར་རང་དབང་སླར་ཁྱད་ཕོགས: 
གོང་དྲ་གསལ། ཨང་། ཧྱལ་རིགས་ལ་ནི་ཤིང་ 
རྟ་པ། གླང་ཆེན་ ཏ་པ་ཏང་ཐང་བི་ | ཁྱེ བྲ ྦ 

གསུངས་པེ།། ཧཾ 

ཧྱལ་རིགས་སྙེས་ ཐྭགཏ ཌཧི་ཡ། 
རྒྱལ་རིགས་ཆ་ཤས་ ཧྱལ་ཕྲན། 

རྒྱལ་རེགས་ཐིག་ལེ་ ཧྱལ་ཐ། 



རྐྱལ་ངགས་མ - 

རལ རགས་མ་ ལ་ར གསྲ་རུང་མ་ཡང་ཐརང། 

རྒལ་ རཾགས་ མོ་ །ཧེ་ཡཏེ ་ 
་ རྒྱལ་མོ་ཚཾ་བ་ངོང་། 

རྒྱལ་བཤས་ ཇེནམི5༔ ལོ་པཊ་ཙིག་གི་ 
བཱ _ _. . - གཅནེ། 

རྒྱལ་ས་ རཛསནཿ ཧྱལ་ཁབ། 
ཐུའ། སར་ ་བསློས་ རྒྱལ་ྲ་བེགས་རྱྱལ་པར་ 

ལཾ ` བསྐཾས་པའི་འདས་ཆིག,། 

དགོལ རྒྱལ་པ ཞི་སྲས་དང་། བྱང་ 

_ ཆགབ་མཟེམས་དབའ་ཡཞང་།, 
ཧལ་སྲིད་ ཧྱལ་ཁབྲ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ འཛ 

ལུང་] 

རྱལ་སྲེད་རྱས་པ་ མངན་ཐང་དང་བ། 

རྒལ་ཕྲིད་རྣ་བདུན་ 
འཁོར་ལོས་བླབྱང་བའི་ 

_ གྱྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་སྣ་བདྲན་ 
ཧེ། ཙྲཀ། འཁོར་ལོ། མཉི། ནོར་བ། རི བཙུན 

མཾ། ཧན བཱན་པ། ཧི གླང་པ། །ཨཤྭ། རྟ 

མཆག 'ྲ་ཧཔཏི། ཁྱིམ བདག །ཕཱེཔཏི། དམག 

དབན་རིན་ཕཾ་ཆེ་སེ་བདུན་ན། ། 

རཧལ་ སྲིད།སྤུང་ཐ" རྡ ་བྱཀྐ། ཆབ་ཕྲིད་ 

ཀྐོང་བ། 
རལ་ གསུང་ཇེས་འགྲོ་ ཀཉྤིངྐ'། ་ཕངས་རྒྱས་” 

(° ཞང་ གྱམ་པོ་གི་ཐཀའི་ཇས་ཝ་ 
ཤིབ་ཐ་ 

ཾླ 
ཇོ ༩ 

༣༤༠༦ ་ རྒས་པ 

རྒས་བཀབ་པ། ་འྲ་དཔེ་ཧས་འགེབས་བྱེ་དང 
པ་ལྟ་"བ། 

རས་འགྲེལ་ འཕེལ་བ། རྫགས་པ། གང་ 

བ། [ཁ་བྱེ་བ། ཁྱབ་པ། ཆེ 

བ། ཆམ '་པ 'ནྷཾ མས ་ཟེར་ འཾ དུག 'སྟེ ་འདིར 
དཔྱ ད་ 

པར་འཚལ་། དན་ནི་ཧྱཔ་པང་བཤད་པའི་འགྲེལ་ 

བ་ལྟ་བུའ། | 
༠༡༠༨ རྒྱས་འཆོར་བ་ རོན་པའི་རི་ཧྱབ་པ་ལྟ་བ། 

རས་བཏབ་ མུཌིཏཿ སྨོན་ལམ་དང་དམ་ 

རྒྱས་འདེབས་ཟིན་པའ་དབང 
བསླུར་ནས་དབུར་བརྒྱན་པ་དང་། ཐྲེའ་ཅེ་བོགས་ 
ཀྱིས་གྱས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ། རྟགས་རྒྱབ་པ་དང་། 

ཁྲིམས་ལུགས བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པའམ་ཐག་ཆེད 
པ་དང་བརྟན་པང་བྱས་པ་ལྟ བྲ་ཡའང་། ། 

ཧས་བཏབ་པ་ ཉགས་བཏབ་པ། སླིམས་བར 

ཤབས་ཏི་ཧྱྱ་དམ་རྒྱབ་པ་དང་། 
བྲ་མེ་དད་ཀྱི་དེན་དྲའང་།། 

རས་འདབས་ ཉཏགས་འདེབས་པ། 

རྒྱས་བརྡ ་ཀློན་ཆུང་ ཧྱས་པ་བཛྫ་ ཅིང 'ཀླཾན་ 

ྦ ཆུང་བྱེད་པ། 
རྒྱས་པ་ _ དངར་བ། འཕརང་བ། མཐོང་ བང 

འགྱང་ཐ། དར'འཕེལ་བ་ 

མས་ལ ཆེ་ཇ། ལུས་ལ་ཤ་སཌ་ཧཱས་པའམ་འཕེལ 

བ་ལྟ་བ'དང་། ་བཱམདོཏི་ཱེས་ཏེ། ཕྱི་རོལ་པའིེ་ 

ད་ 



གྱས་པའི་ཕྱགས 
་དང་ཕྲོང་ཧས་པ་ཟེང་བ་དང་། ཧྱྱ་བ། དང་ཞིང་ 

རྱསཔ། འཕེལ་ཞིིང་གྱས་པའི་དེན། 
. རྒས་པནི་ཕྱེགས་ ཟླ་བ་ཡང་ང་། 

རས་པར་བྱེད་པ་ ནམ་མཁའ་དང་ཉི་མ་སགས། 

རཧས་པར་བཤད་པ་ དཔེ་དན་ ་ རྒྱ་སླ་ྲར་ 

བྱེད་པ། ༤ 

-རྒྱས་སྨག་ _ ཁ་བཏགས་གསོས་བཏགཔ ། 
ས་བྱུང་ བླརཏཱ། དབངས་ཅན་མའི་ 

མཚན་དང བརད་པའ་ 

མིང་དྲའང་། ། རེ 

རྒྱས་བྱེད བྷཱར་ཏཿ སུཉན། ཆུའི་་མེ་ 
ྦ ཕྱེ་དང་། སྐར་མ་ནམ་ 

གྲུ་ལན། ། 

ཧོག' 

ཤྲ 

ྒ རྒྱ་བ བེ ་འབྱུང་པེའི་ལག་པ་ དབང་ལག། 
རྒས །བྱེད་ མ་ བྷརཏྲི། དྭ་པངས་ཅན་མ། 

ཧས་འཇོམས་ ཆོགས་འདུ་ཕོགས་ཧྱྱས་པར་ 

འཇོམ་པ། 

རྒྱས་'ཤེང་ དྭ  འཐེལ་བ། དང་ བ།་ 
ྦ དང་རྒྱས། 
ཧས་བཤད་ དེན་འགྲེལ་ཕོགས་རྒྱས་པར་ 

ཁྲུ ཐན་ཧཱ 5 

རར ཅར 
པྡཱཾཧི། ཧེཏུ། ཨཱཏཱཾ དུ ནཾ 

རྫས་དང་སྐྱེད་བྱེད། 'ཨང་འབྲས་བུ་བརྐྱེད་པའི་ 

= དངོས་ཧ། བཐུཧ་ཧ། ) ཐབ་ཁའི་ཧཱ་ཏྭ ཐ། 

༡༡༠9 ༢ ཧྱཾ་སྐ་ཉེར་བརྒྱད 

ཟ་རྒྱ་འཐུང་གྱྱ་ཟེར་བ་ལའང་། ཡིག་གེ 
'རྒྱ་དང་སྤུན་ཞེ་པ་པ་ལྟ་བྲ། 
རྒྱ་ཏེན་ ཧེཏཔྲཏགྲ། རྒྱ་དྲུག་དང་རྐྱེན 

བྱི་ཤྱེས་པའི་རླྱ'རྐྱེན"ཏེ རྒྱ་ 
དང་ཀྐྱེན། 

ཧྱ་ལྐགས་ ཧྱ་མ་ཕྲེསཔ་པ། 
ཧཱ་སྐེར་ སྡུལ། ནྭཀཧ། རྔོཁ། ནམ་ 

མཁའ་ལ་པ་མང་འྲརང་ནབ་ 

ཁ་ཞིསྐར་པ་ཉེ་སྨིན་དྲག་ཡ་ཕགས་བཞོ། 1 
ཧྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ དབྱག་པཞམ་བྲ་དཀར་. ྦ 

ྒ ཏྲིག་རླུང་ཁམས། །བྲ་ ཉེའམ་ 
སྐེག་མེ་དང་པ་མེ། །སྨིན་དྲག་གརྟིག་གཉིས་པ་ 
མེ། །སྟང་མ་ཐེ<ཾ་གསུམ་པ་ས། །མགོ་6ྭི་སྣལ་ 
པོ་བཞྙི་པ་རླང་། །མག་ནི་དྲག་པོ་ྔ་པ་ཆུ། | 

ནབས་པཾ་ཧྱྱལ་སྟེད་དྲུག་པ་ཆུང་། །རྒྱལ་ནཾ་རྱལ་ 
སྨད་བདུན་པ་མེ། །སྐག་གམ་ལ་ནི་བརྱད་པ་ཆུ།། 

མྦར་ནི་ཏ་ཆེན་དྲགུ་པ་མེ། །གྲེ་ནི་ཏྭ་ཆང་བྲཅ་པ 
མེ་ །དབོའམ་བ་ནི་བྲར་གཅིག་ཆུང་། །མེ་བྕཾ་ 
བྱ་མ་བཅྲ་གཉིས་ཆུང་། | །ནག་པ་བྱའ་བཅ་གསུམ་ 

ཆུང་། །པུ་རི། སྭཱ ཐྲ བཉྭ' རྱང་། །པ་ག་ 

ནམ་འོག་བཅོ་ཝ་མེ། །ར་མཚམས་ལག།ཕརང་བཅ་ 

དྲུག་ས། །སྣཾན་ཞཾ་ལྡེའུ་ བྲཅ་བདྲན་པ། སྣབས 

ནི པྭག་མ་བཅོ་བརྱད་ཆུ། །ཆུ་ཐྟད་བྲེ་སྟེ་བཅྭ་ 

དྲ་་ཆུ། །ཆུ་སྨད་ཕུལ་ཏེ་ཉི་ཤུ་པ། །གྲཾ་བྱིཿབྱཿ 

ཟེ་ཉེང་གཅིག་མ། །མོན་དྲེ་བྱ་གཟུག་ཉེ་རཱ་གཉི་པ 
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མམ་པ་མཟམམམས་ ཐ་༄༅༅མའམའའལམཆམས༅༣༅༅སས༧ ༣༣༧ ༧༧༧༧ ལལམ་མ༧་་ས་མ་བ་ར་སམ་་༠ོྱཁྱྒྐྱ་ྷ ཁ་མ ་མ་ཁ་རས་ར་ར་ར་མ་ར་ཆ་༡་རོླྱླྐླྐཾྒྐཾྐྒྐྒྷྒྷ་ཚསས་མ‰ 

ཆུ། །མོན་གྲུ་སློག་སྨད་ཉེ་ར་གསུམ་མ། །ཁུམས་ 

རྟེད་བྱ་མརུ་ཉེར་བཅུ་མེ། [ཁུམས་སྨད་ལྦལ་ཞཆིཇ' 

ཉེར་ལྔ་ཆུ། །ནམ་གྲུ་ཤིས་པ་ཉེར་དྲག་ཆུའོ། | 

ཧྱ”སྐར་རྒལ་པོ” ཟླ་བཞི་མིང་། 

ཧ་སྐར་ཏེོག་ བཉན་བ་ཐེས་པའི་བྱང་སྐར། 

ཧྱ་སྐར་དུས་ མཚན་མོ། ྦ 

ཧྭ་སྐར་བདག་པོ་ ཟླ་བ། 

ཧྱཾ་སྐར་དབང་པོ” ཟླ་བ། 

ཧྱཾ'སྐེར་དབང་བྱག་ ཟླ་བ། 

ཧྱྭ་སྐར་མུ་ཏྱུད་ ནྱ5ནེམི། ཟླ་བ། 

རྒྱ་སྐར་མཇ་པོ་ རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ན་གནས་པའི 

གབ 
ཧཱ་སྐར་གཅ་ ཟླ་བ། 
ཧྱ་སྐར་ལམ་ ཞྭ༔ཏཔཐ། ནམ་མཁའ། 

ཧཿསྐར་ལྷ་མོ་ཿ སྐར་མ་ཉི་ཤུ་ཙ་བཉུད་པོཌ། 
རྱ།ཁུ་ཅན་ གཅེར་པོ་བ། 

ཧྱྱ་ཞཁོར་  གླ་མ་སླར་རླེང་ཇམ། ཁླ་མ་ 
འཁར་བ། 

ཧྱཱ།བྲག་ བྱ་བའི ཁྲག ། 
རྒྱ་འཁྲོལ་ _ གསུས་ཁོག་སྤེས་ནམ་ཁྱ་མ་ 

འཁྲོལ་འཁྲེམ་ཟེར་བ། 
ཧྱཾ་གཱ་བྱེད་ཕཾཿ དངུལ་ཆྲ་ལཞང་།། 
ཧལཱ་ཅན་ ` མཱཿ ཀཉེཏ་ཝ་བ། 

གི མ ¬¬ ¬ £ 2 

ཐླཿའགྱིངས་ གྲས་ཉོ་ཁེངས་བཞི་ཤོན། 

ཧྩནད་ གྱ་མནི་ནད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྟེ་ 

རྒྱ་ནད་ 

རྱྱ་ འགྲུལ་ འགྱལ་བའམ། ལམ་འགྲེན། 

ཡས་ཀ་བིནད་མཁན་གྱི་མིང་ 
དྭའང་། | ྦ 

རྒྱ འགྱུལ་མཁན་ འགྲན་པ 
ག་ཧྱརཿ འབྲ་གྲོག་མནཞི་རིང་། 

ཧྱཾ་རྒྱལ་ཚལ་ ཀྱལ་པ འི་སྐྱེད་ཚལ། 

རྤྱི་ངེས་ འགྲོ་ངེས། 

གྱ'་མངའ་ རྐྱ་མཚན། 

རྒྱལྔའི་ལམ་ འཁར་བ། 

གྱཾ་ཅན་ རྱ་ལྡན། ཕྱག་པོ། 
རྒྱ་ཆ་ འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྫས་ལྟ་བུ། 

ཧུ་ཆས་ ནོར་ རྫས་མམ་ཨོ་བྱ ད་དང་ 

ཡམ་ཧགས་སྟ་རེགས་ཀྱི་མིང་། 

གུ་མཐུན་ གྱ་དགེ་བ་པཌ་པ་ཡས་འབྲམ་ 

བུ་བདེ་བ་འབྱང་བ་ལྟ་བུ། 

མཐུན་པ། 

རྤྱ་དྲག་ བྱེད་ྒྱ། ཕྱན་ཅིག་འབྱང་ ‡ 

ྦ བཞི་གླ། སྐལ་མཉམ་བྱི་རྒྱ། 
མཚངས་ཝྡན་གྱི་རྒྱ། ཀུན་འགྲོའི་རྒྱ། རྣམ་སྨིན“ ཿྲ 

བྱི་རྒྱ་སྟེ་དྲུག་ག ་ 

གྱྱ་ཅན། ཞོར་ལྡན། 

ཁྱཾ་ཁླེལ། གླུ་འཁྲིལ། ཁྱུ" 

འགྱིངས། བྱ་འགག །ཁླ་གྲཟེར་ཕྲཾགས། 

): ༥ 



རྐྱ་སྤུན 

ཧརྱ་སྤན་ སྟམ་བུའི་ཕྲིད་དུ་གཏོང་བར་ 

` གྱ་དང་འཕྲེད་དྲ་གཏོང་བར་ 

སྤུན་ཞེས་ཟེར། ་ 

རྲ་ཐ་ ཁྱེལཙལ། ཙ=ཇཿ ཛཙཱ། སྲོྭ། 

ཙང། ཙར༩། སེམས་ཝན་ 

འགྲོ་བའི་མེང་། འགྲེ་བ། 

རྲ་བ།་བཅད་པ་ པྲཿཾ་ཏིཀཿ༔ ལམ་དང་སྲེག་དང 

དཾ _དབུགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་བཅད་པ་ 

ཌྟ'བུ། 

ཧུ ་བ མེད་པ །ཨཁཙར། རྒྱ་འགྲལ་ཆེད་པ། 

ཧཱ།བའི་ བཏལ་ ཏྱུགས། ཙཿྲབཏ། ཉི་མ། 

ཧྱ་བའི་རྩོལ་ ཅན་ རྒྱ་བ་དང་ལྡན 'པའི་ཇོ་ བཱཾ། 

གྱ ཐུས ལམ། བཀྲོད་ཡམ། 

རྱྱ་བྱེད་ ཙརཌ། པཱད། ཧཱརྦ། སྲེད་ 
ཡེན་དང་ཏང་པ་ དྲང ་བཅན་ 

པ་བགམ། 

གཾ་སྦྱིན་ བྲདིད། སྤིན། 

ག་ སྨྱེར་བ།  རྱིན་བདག ། ྦ 

གྱ་མ་ ཨརྒྷ། ནང་བློལ། རྒུ་འཁྲེག་ 
པ། རྒྱ་སློག་ཕྲོགས་ཟེར། 

རྱ་མ་ཕུག་ཡ་ ཧྒྱ་མ་བཀས་པའཨ། གསུས་ 

པ་བཤག་པ་དང་། བ་ཁ་ 
ཕུག་པ་ཡའང་། ། དྲ 

རྒྱ་མ་རེང་པོ། ཡེ་ལ་ཆེན་པོ། ཐུགས་རྒྱ་ 

ཤག རིང་པོ། ྦ 

གུའཆོང་ 

རྨ མན ་ནུས་པ་བཐ༔ྟན'ཁ་ ཤེལ་ཕྲེང་ལམ། བི 

ྦ དང་གྲུམ་པའི་རྐྱ་མས་བྐྱ། 

གཟེར་འཇེམས། །མི་ཊི་ཐཱ་མས་དངས་མའི་དག 

རམས་ཉྭི། |ར་ཨི་ཕྱ་མས་མེས་ཆིག་མ་ཡ་ཕན། | 

ལུག་གི་ཕུ་མས་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་སྨན། །བྱི་ཡའི་ 
གཉང་གིས་ཀཀོ་ལ་རྒོ ་བསྔམ། །ྱེམ གརུངསཾ།| 
རྱྱ་མེད་པ་ ཧྱུའི་རྟིང་པ། ཆཚན་ཉཾད་ 

བྲལ་བ། 

ཡནང་། | 

ར་ཚེ, རྒྱ་མ་དང་མཉམ་དྲུ་ཟྦྱང"ཨེད 
པ པའི་ཆེལ་བའི་མིང་། 

ཧུ་མཚན་ ཨཏི། ནཾཆྟིཊ། ནིམི་ཏ། ནཾ 

དེན་གནས་གང 'ཉིག་གོ 'བྱེད་ 

དང་ དཔོག་ ་པར་བྱེད་བ་སྟེ། རྒྱ 'ཏེན་ དང་འབྲས་ 

གནད་སྟེན་པ་ལྟ་བུ། 

ཧྱ་མཚན་ཅན་” ཀཱརཏིཀཿ རྒྱ་དོན་དང་ལྡན་པ། 

ག།མཚན་འདེ་བ་ ཁཱངས་དྲི་བ། དན་འདྲི་བ། 

ཧུ་མཚན་མེད་པ་ པྲ ཨིན་མིན་བྱི་ད་ན་ 

བཤད་རྒྱ་མེད་པ། 

ཧུ མཚན་རེ རག། ཀཱརཌིཀཿ ཤེས་རབ་ཅན། 

དགེ་བ་ཅན། གྲགས་ལྡན། © 
ཆེང་གྲགས་པ་ཡང་ཟེང། 

གྱ མཚན་རེ ་རེགས་ ཤེམ་རབ་ཅན། 

ཧྒྱ།ཝཆང་ སྤེའུ'་དངོས 'པེགས་ འཆོང་བ། 



་ཧྱ་བཞེ ཅྣཱ'་ཁ་ ངོ རྒྱ་ཟ བ། 

ག་གཟེར་ ཨྭཧྭས་ངཀི། ནད་དེ། རིམས་ 

` ༢” 
༧ 

༤ 
༣ 

༄༅ 

རུ་ཛམ། དབིག་གས། དངོཔ་ཆས། 
ཅ་པོ་ཀ་ཅ་སྟེ། ནོར་རྲམ། 

ཚད་མྱི་དང་འདྲ་བ་ཡ།, 

ཡཉན་ནད་ལ་བབས་ན་གྱ་གཟེར་ཊེས་པའོ། །ང་ 
བ་མཉིཧྭ་ཚད་ཐུང་དྭ་བབས་པ་ལ། །གཉན་ནད་ 

ཆུ་སེང་མདྲེད་ཚད་བསླང་བ་ཞིས། །རླུ་ཨ་གཟེང 

ཉི་ང་དྲྭ་བས་གྱུ་མེར་ཡིན། །དེ་ཡ་དོན་འཁུ་སྟད་ 
འཁྲུ་སྟབས་དང་། །རྒྱ་གཟེང། རྒྱ་འཁེར། རྒྱ་ 

འ.བྲལ་ལྐུགས་དང་། རྒྱ་གཟེར་གཅག་པའི་ཐོ་བ 
གསུམ་ཟེ ར་བ་ལནང་། | 

ཧུ རགསདང་རྒལ་རེགས་ཆེན་པོ་ གྲངས་ 
གནས་ཤིག ! 

ཧནིཀུན་སློང་ རབ་ཏཱ་འཇུག་བྱེད། 

རྱའི་རྒུན་  ཀཱརཊསཾཏཿ ཧུནི་རིགས་ཧུན 
དང་རྫས་རྤྱན་ཕེགས། 

གནི་གཅོ་བོ། ཕྨནྡཱནཧེཏཱ། རྒྱའི་ཆོག ། 
ཐཱ _ ཧེཏུབིདྷཱཿ རྒྱནི་དོན་ངཾག་ 

པའི་ཚན་རི་ག | 

ཧུ་ ཡང་ དག་པར་ བཅད་པ་ རྒྱ་ དོན་དང་ཅ་ 

བ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་ལཱ། 

ཧྒ'ཡིས་ ཁྱད་ཕར་ ཇནཀཿ. གྱི གཅོ ནཐ 

རྣམ་གྲངས། 

རུག་བྱེད 
ཧུ་རིག་ཆེན་པོ་ མཱཧྭཱུ། གངས་གནས་ཤིག། ༦ 
ཧཱ་འབྲས་བུ་བཏགས་པ་ ཀཱརཊེ། རྒྱ་ལ་འབྲས ྦ 

བུའི་མེང་བཏགས་པ་དཔེར་ན། 
རང་ཕངས་ཧྲབ་ལ་ཕངས་ཧྱཔ་ཞེཔ་པ་ལྟ་བྲའེ། | ; 

གུ་ལས་བུང་ ཧེཏུཀ། ཧྱ་ཡོད་པ་ལས་ 
བྱང་བ། 

ཧུ་ལུས་ཀྱ་འབྱུང་བ་ གཟུགཔ་ ཁམས། 
ར་ས" _ ཡམ། བཀྲྭད་ལམ། 

གཱ་སྲང་ བཙན་གྱི་རྒྱ་སྲང'། 

སྐུས་ ` མཆེ མོགས་པར་འགྲོ་བ། 

ཤྲུས་ གུག་ བྱས་ པ" ̀  ཡུད་ཡུད་བྱབ' 'བའི་ གཱ 

རགཆ་བ་ གྲགས་ཆེ་བ། 
རཿ 

རག་མཆོང་ སྲེའའི་མིང་། 

གྱག་ཕུལ་ རྤྱགས་འབྲལ་མཁན་བྱིཕ་ 

ཕུལ་ཟེན་པ། 

ཐྲག་ཐཝ་པ་ པཡཿ་པ་ 

པཔ་ ཛཙུཿ་ ཅ་ 
པ་ཐེ་དབྱགས་པ་དང་ཏ་ཕཾཌ་ 
པང་གླིག་པ། 

རུག་པ་པོ་ ཐྱར་བར་འགྲག་མཁན། 
ཧྲག་པའི་མ་ཐྲག་ མ་ཐག ་། 
ཧྱག་ བྱེད་  ཧས། མངཏ། ཙལས། ཏངཿ༔ 

རང་པ་དང་། ཆུང་དང་ཆུང་ 

ཧ་དང་ཆུ་དང་། ཨང་། སུདར་ཐཱེས་ཏེ'དངྲལ་ོ 
དང་ ཙ་ལ་གྭ་པ་མིནི་ཚིང་ 



' 
ཟར = 

༡ / 
° 
༣ 

:¿ ¦ 

ཱ རྒྱག 'བྱེད་ཆྭ་; ོ ཐང་ཆུང་། ལཾ ཤཱུ རར. ཧུད་གྲང་ ཟོ དཔ་ ཧེ རོད་ དམ། པེམས་མ་ 

-རྒྱག།མོ་ , .. . „. 16, བདག་པའ མ་ཡད།། ` ` ངང་བ། བམས་མ་འདལྲ་བ། 

ཧྒྱུག་ཤད་ -„ སླ་ཤཊད། རྒྱགཿརྒལ་ ེནྡཱརྣཛཾ། དྭས་ འཐོར་ཅི་ 
ཚྭཾབཿཿ ¿ ཚིང རར བར ཐྲ་གས་ ༦ ༢ ༩ ྱད་ཐིགས་ཏྣ་ཐ། 
2 ༠2 5 དྲ བི་ཞས་ དང༥། ཀློག་ཁྱཌ*, ; བུད་ཝཌཱ” ༠ རྱ་དང་ཉ་མིན་གཉིས་ གཅིག་ 
དང་། ཨོན་ཏན་པགས་ཏི ཡིག་ཐཌ ཤབ ༩ བཱ་བཙིས་པ་དང་། མི་དང་། 
ལྟ་བུ་འའང་། | ཡི་དྭགས་དང དུད་འྲགོ་དང་། དངལ་བ་ལི་ 
གྱགས་ཀིས་ སོང་ སྐད་ ཧ་ཅང་ཟུར 'ད་ བྱང་ ལྔ། ལུགས་ཐུན་ཨང་ཡོད།... 

_.„ བ་ལྟ་བུ་ཅཱིཾག་གམ་གཉན་ཡས ་་ ° ཌན ༔ ཕྱད་ ད་དང་ཝན་པ། 
_ ཤིན་ཏཱ་ཕྙགས་པར་ ་པོང་པ། བུ གཅིག་པ ' 'ཨེཀྐ་ཊི བྱབ། ཤེས་ རྐྱད་གཅིག 

རི རུགས་ འབུལ་བཅས་ བྱུང་བ་ ཐུཌ་ དྲང་ པཾ་ ༩ རྨཞི་ ཞོར ཡང་རྒྱད་མངས་ 

ཕུལ བའམ 'ཁུས་ པནེ་ དན། 8 ̀  ཧྱྱད' གཅིག་ པ་ཡང་ང་། | ྦ 

1 འ་སག ༨ ཚའུའའཟུ་ཏད ༤ ཧད་བ་བ་ ས་ བ་ལ 
རཾ ཆམ འགག་དྲི་ཧྱག་པ། ' ༢༩་༢རཌཉ རའ་མནྡ་ཧྨཾ། ༢༩ ༩2 

. ཉདཔ་དྲ་ ྦ ཐྲ དཔྱོད་ བྱེད་པ། རྒྱད་ལྡན”་ ” “ ཇྲི་ལྤཇ་དང་| ་ཨགཀ་ང་དང་། 

ཡོན་ཏན་ཕེགས་ཀྱི་རྒྱགས་ཆོད་ ༩“ ༩ ༩ ཌྷ ལྟིཐེནི་ཆིང་། 
ྲ རེ 'མཁན་ ནམ་ལེན་ པ་ལྟ་བ། ༡༣༤ ༩ ཕག །པ་གཉི།། *^' / 

ྦ བྲུང ` ཟརཱཏཾ། ཏན རེ་རྒྱད། དང་། ཧེ པུ 'བནི་ ©, བཾ་ཧུད།”ི སྱོད་རྤད། ཞཝ་ 

ལུ _ མདོ་ཁྱད། རིགས་སླུད་རྒྱནའ ) བའབཐྱར་ཁྱད། ར་འབར བླ 
ཆགས་པ་སྟེ། རིག་པ་འཇིན་པའི་ལྡེ་ཐྩོད་དད་། བཆེད་བྱད་དེ་བྱིན། 
སེམས་ཀྱི་གྱྱད་དང་] སླ་བརྙན་དང་གཞུའི་རུད་ ` ས ཉེ བཟན། ཨ་ཏྲཏ། ཨསྟསྟ། 
$£ ཧེ ཚི 7 ° (° ; བརྒྱུད་པ་སྟེ| ཆེ་འབྲང། 
རྱད་ ཤེ སྒྲ། „ གྱྱད་མངས་ཀྱི ཕྷྨྱ། ༼ ཟླ་ བྱྱད།ཧྱལ་ རྒྱད། ཤུདྲང་ ཐུད། སྣག་ལས 'རྐྱེབ། 

རད་ འཁུལ་ སེམས་གྱུདྲ་བསྐུལ་པ་དྲང་། ཅ་འཁྲིད། རིགཔ། རི་གས་ ཧུད། རི་གས' འབྱང་། 

_ཟླ་བཞགུ་ཟག་བའི་དོན] །རུས་ཟུད། ཤཾེ། པ་བོ ཤས ང་ཤེནས་མེངི། ¦ 

བྱེད་ཆྒུ་བོ་ ༩༢ ༢༤༡༦ 



ོ རུད་པ་གཟུས་ ལྡན 

ཡཿ པྱ གསུམ ་ལ
ྡན་ ྐ ུ་ རྒྱུད། གདང་ 'ཧ

ྱུད། 

སླེབ 'རྒྱད་དེ། | 

ཧླན་མང་ 
པཱིཊ། པྲིལང་། བླ་སྟན། 

ྦ _ ཡུལ་སྐད་དུ་ཡི་ཐྲ་ཀ་ཟེར་ 

༢༤༤ པིནད་ཡོད། ་ 

རྐད་མཇབ་ 
ཕི་ཝ། སྨྲ'་སྟན། - 

གརྱད་མངས་ བཝྲང་མིང་། 

ཧྱྱད་མཚུངས་ ཆས་ཁྱད་དང་རིགས་རྤྱད་- 

1 ཞྲང་པ། ྦ 

ཧྱད་ཡ་ཚད་པ' བློ་ཨཆེཾག་ཅན་ནམ། ཤེས་ 

རབ་མཆོག་ལྡན། 
ཐུྲ།ཿས་ བེསོཏཿ གྲངས་གནས་ཤིག དེ 

ཅན་ཆང་ ཟེམས་ངང་རྱྱད་རིང་བ་དང
་ 

( 
རྱན་བསྲིང་བའམ། 

ཧྱན་ 

རིང་དྭ་བེད་པ་ཕེགས། 

ཟབུང་ལས། ཟངཅ་དཉས་ཞིད་། 
ྦ རྒུད་ ལས་ འཕོས་ 

མདའ་འཕེན་པ་ལའོ། 
། 

ཧུད་ཤེས་ ཅུད་རྡེ་ཤེས་པ། 
ཧུད་ པསུ་མ་ 

གཉི་དང་ཡམ་དང་འ
བྲས་ 

བུའི་ཧྱྱད་གསུམ། 

ཧུན ཁལུ། ཐཱལ། 3ཏཿ སླབཱཧཿ 

རྐུས) སྐ དངྷ་ཧ་ཏཱཱ 
གནས་ལུགས་ཏེ། ཆོས་ཀྱེ་རྒྱན་དང་། དུས་ 

རུན། ཆུའི་རྒྱན་བོགས། 

ཧུན་སྐམ་ མེ་གཙང་བ་འགག་པ་ལའོ། | .ཧུན་པར་ 

_ རྒྱན་ཐར 

རྒྱན་ །ཁྱོངས་ ཧྒུན་མཐང་ཕ
ིན་པ། ༥ 

རྒུན་ ཇི དུཔ་རྒྱན་གནམ་ཕ་ག
ཅིག་5ུ་ ོ 

 འཇག་པའི་ཏཁྲི། ་ 

ཧྤྱུན་འཁྲིག་ས། ཧུན་འཐུད་པ་རྟེ། རིགས་ཁུད-- 

པོ ྦ ཕྭགས་མ་ཆད་པ་ལྟ་
ཐྲ། ྲ 

ཧུན་ྱི་མུ་གུ་' རག 

ཧུན་གི་སྟོབས་ ཆུང་དང་རུང་ཐ། ྦ 

རྒྱུན་འགག།  ཅ་འགག་པ། 

ྦ ཧརྐྱན་ཅན། ་ | ཡུར་བ་ཡམ་ཅུ
ང་ཟད 

ཆེ་འེནི་ཆ་ཀླང་ངམ་གཙང་བོ།= 
གཧུན་ཆགས་ པརི་དཱ། ཧྱྱན་དྭདམ་འཆར་ 

ཁོ ཅན། ྦ ྦ ླ 
ྦ ྦ ཧཾ 

ཧྒྱུན་ཆགས་སུ་ རྤྱན་དུདམ། མཉུགས་མང། ' 

རྤུན་ གཏན་ དུས་གླན། རྒྱུན་གཏན་གཉཏུང་ 

དན་ཡིན་ངེས་རྣམས། །ཞེས་ 

པ་ལྟ་ཐྲ། 

ཧྒྱུན་དུ་ ཨནིཤ། བང་མ་ཆད་པའམ་ 

དུཔ་རྟག་པར། 

ཧུན་དུ་ཞུགས་པ་ ཤཱོཏཱཡརྣན། ཞུགས་གནས་ 

བརད་ཀྱེ་དང་པོ། 
` 

སྩུན སྡན་ ཕྲེཏཔསཱཧཱཾ། འཆར་ཅན། 

རྒྱན་ལྡན་ནམ་བརྱུད་པ་ ཨཕརཔྨདྡཱ། བར་་ 
ངི མདྭ་དཱཱ་བད་ཐ། 

.ཧྱན་རྣམས་འཇན་ ཆུ་ཤིང་། ༤ 

ཤང ཕ་གུ རཆ 



-རྐྱན”བབ་ཚ 

ཧུན་བབ་ཚ་ ཆངར་པ་དང་གཅིན་པ། 
རྒྱུན་བུ" ཀཾ་ཐྲག །ཀཾ་བའི་གླན་བྲ། 
ཧུན་འབྱ་མས་ མ་དག་ཧུན་འབྱམས་ལྟ་བྲ། 

2 ¡ རྒྱན་མ་ཆད་པའམ། གླན་ 
ཆཌ་པ། ཧྒྱན་རྱས་པ་མཕྲགབ། 

རྒྱན་སྦྱིན་  ཅང་སྦིན། 
ཧུན་མེ་ཆད་ ཨཛསི། ཨནིཤ། བང་མ་ 

འབི་ ་ 
རྒྱན་མི་འཆད་པ་ ཀུན་ཏྭ། ཐུགས་ཕྲིང་། 

སྣགས་སུ། རྟག་ཏུ། ཏག་པར། 
ལྟེ་མེད། ཕྱད་པ། པར་མེད། རེ་འགའ་མིན་ 

པའི་དེ་ན། ་ 
ཧུན་ཚྩགས་ ཧྲུན་གྱིས་ཚཱཌ་རྒྱའི་ཡམ་རཾ་མ། 

_ རྒྱན་འཇིན་ _ འཆོ་རངས་ཀྱི་གྱན་འཇིན་པ་ 
ྦ སྟེ། རིན། 

ཧྒྱན་རེང་ ཅྲརཱ་ཡ། ཡུན་རིང་། 

རྩན་ལུགས་  ཡུགས་སྲལ་དང་རྒྱ་འབྲུལ། 

ཧྒྱན་ཤེས་ལ་སོགས་པ། དྲང་སྲེང་བདྲན། 

ཧྱན་གསུམ་པ་ རྭ་མོ་གངྒཱ། 
རྒྱན་གསུམ་འབབ་ ཧིསྲཾཏྭ། བདྐྭ་ 
རྱ་ས་ རྐྱའི་ཤི་རྒྱས་དང་གླས་ཡེད' 

མེད་དང་གྱས་ཨོད་མཁན། 
རྒྱས'ཡད་ཆེ་བ་ལྟ་བྲ། 

ཡ་ཧྤྱས་བཤད་པ་དང་བླ་རྐྱེན ཧྱས་བསྙད་ 

ལཿ ༔ ཱ ུ། $ ྱཐ་བ། 

བུས་མཐུད་ ཐ་ངོགས 
རྒྱས་པ།  སྡཡ། ཡུམ་ཀྱི་རྒྱས་པ། ཙ་ 
༦ འ ༤ ལིརྱུད་པ་ཟིང་བ། ཆྲ་ 

༩ བའམ། ཆྲྭ་རྒྱཔ། 

རྒྱས་མེད་ _ ` རྒྱུ་མཚན་མ་ཤེས་པ་དང།། ཆ 

གླུས་མེད་པ་དང་། ང་མ་ 
ཤེས་པ་ལྟ་བུར། ལེ 

རྒྱས་ཡོད་པ། ཧ་གོ་བ། ཧྤྱ་མཚན་ཤེས་ 
ཚི - ° ཨོད་པ། 
ཧྱ མྲེཐུན། མྲིུན། ཤླ་དླེར། 

འཁྲིགས་པ། དགའ་མཐཁུང་ 
རལ་བ། བ་མེད་དང་འགྲེགས་པ། 

རྱོ་བ' ཧྱེས་དང་། བགྱཾ་དང་། 
 བཧཾས་ཧྱཾ་སྟི། སྐུལ་ཆིག་མ་ 

ཞའོངས་འདས་ད་ལྟ་ཡའ། །འཁྲིགས་པའི་བྱ་བའི། ། 
བུད་མེད་དང་སྙན་དྲ་འཁྲོགས་པ། 
རགཔ གཏཝ། མེ་ཧྱཾ་གམ་དང་། 

དབ ཐས་ཏ བྲ། མང་གྲདགས་ 

པའི་དེན། 
ཧྱེང'བ' ཀཾ་བ་ཕེགས་དང་སྟོད་དང་ 

སྟོད་དང་དབགས་བཅུང་བྱ། 
བརངས་ཚིན། ཧྱོང་བ། 

རངས་ _ བྷརིཏཿ བརངས་པའི་སླུལ་ཆེཿ ག༔ 

ཧྱེབ་ ཧན། ཧཱཌཨ། མཆོན་སོགས་ 

ཀྱིས་རྒྱབ་ཕའི་སྐུལ་ཆེག | 
4 
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ཧོལ་བ། ་ོལ་ཐ། 

ལྷ། _ ° > ཨྒ་ཆཱན། ཟས་སྨན་སླ་དང་། 

(2 ` 21 ° འཇུས་ཀྱི་མིང་དྲདདོ། | 2 

ལྒ་སྟུ་ ˆ  ་སྒ་སྨན་དང་འདྲ་བཞི་སྨན། 

ལྒ་ཕོ"ཆེ་ ˆ - ་ཧྒྱམ་ཚྭ། 

ཞང་ངེ་ སྔ་ཞང་ང་། 
ཞཇ་མ་ ཨོདརི་ཡཀ། ཇོ་དངིབཀཾ། 

ལྒར་ཕུག །ལྒང་བྲ། ཆུ་པཾ་སྟེ། 

གཉིན་ནམ་དྲི་ཆུནི་སྙོད། - ཞདི་དག་རྟམ་གྲངཔ།། 
ཞྭཉྩ་གཤེར་ རྦ་ཚེན་པ། 
ཞྒང་མ་མེས་པོ་ ལྒ་ཞི་གྐང་མ་མེས་པེ་བྲབ། 

ཅེས་པ། ཨྲ་ཡུཝ་གྱི་མི་དེགས། 

བོ གྒེ་སྒེ: སྨང་ཤྭ། 
མ་ཚྭ་ སྨན་སྒ། རྒ་ཕོ་ཆེ་ཟེར།ཞྭདག 

. འདེར་དཔྱད། 
་ པྲལིམུལ། པལྐད་། བཐལད། 

ཆེཙནི། ལྲ། ཆིབས་སླ། ཉའི 

རྒ། གཡག་གི་སྒ་དང་། སྨན་ཟླ་ཡའང་། | 

སྒ་སྐྱ0ཿ _ ཤེལ་ཕྲེང་ལས། སླ་སྐྱས་བད་ 
ྦ .ཆུང་ཕེལ་ཉིང་ཁྲག་ཞ[ྱཐང་ 

- ཞྫང། །ཞཱིས་པར། ཤིངས་ལས།སླ་སླྱ་ནི་ཚ་བའཞི་ཚ་ 
ཱ ༩ བཱུ སེེ ི་ོ བ་ཁ་བམྐ་ཐན། །ཞཱེས་དང་། གཏེར་མཇེད་ལས། 

རྒ ཀྐྱ་ཆུཇྔ་ཧྐ།བྐས།དྲང་ཐཿས། 
རྗེསཁ" 

ནི་བྐམཿཐ་ཡིན།  །དྲ་དྲ་སཱེད་ཁཱག་འཆག འཇ་བད 

ཀརཾ། སེཝ་ཉིང་བསྟེན་དགས་ལུས་ཟྷངས སྐེམ!» །
 

ཞེས།དང'།  བྱདུ་དྲ་ཙིཿབམ་པར། སྒ་ཀྐྱ་ལྤགས་ 

ཁ་ཤ་ནི་ཚ། །ཁྲག་ཞཇུག་དྲཾཏྐ་མྙེད་བད་སབས་ 

འཇམས། །དང་།  བདྲད་ཙི་ཕེང་བ་ 

རྒ་ཀྱྱ་ཏཱ་རྔེས་ཁ་ཐང་ཞཇུ། །ཧུས་པསྲ་ཀླག་ཞཆྟག 

འང་བ་ཡིན། །ཞཱེས་དང་། བསྔས་པར། པད་ 
རུུའ'སེཝ་བྲ་སྐ་ཀྐྱ་མཆོག །ཅེས་གྲམཏྷཱམཱ། ཏང 

བྱད་ཐས་ཀྱང་] དེ་ལྟར་གསུངས། མིང་ནི། 

ཤུཊི།, /ཨརྟ། ཟེར།,- ཞདི་སྒ་སྦ་མ་དང་ཕྱགས་ 
འྲད་ཡང་པགས་པ་དམར་བའམ་སྐྱ་བ་ཅྲང་མཐུག་ 

ལ་སྔ'མ་ཡས་གསབ་ཅིང་དཀར་ལྭ་ཁྐོང་མ་ཡད་བ 
ཡིན། ; འཁྱུདས་དཔེ་མི་སྟང་ཡང་། „5'ཤག་ཡྱཡ 
དུ་སྔང་པོ་ཞས་ཀྱི་སོག་མ་ལྟ་བུ་བུང་མཐུག་པའི་རྩ 

བ་ངེ་རལྷ་ཝར་གཅིག་ལ་གཅིག་འདསྣ་ཝྭ་དྲགྲ་ 
ཙྭ ཁབ: དྲ་འེབསསཿཏཱམར་རམ། རཱ སྐེ རྐུང ` 
ལ་དི་ཉིམ་པ་ཁོང་ཟྦ་པྲ་སྐསས་ནས་མླདེགས་པ་ 
ཤིན་ཏུ་བཟང་བར་མཐྤོང་ང་། ཐཾམ་གསྙཧསཾ། | 
སྒ'ཁེབས་ ཏཾ་སྒ'འགྲེབ་བྱེད ཀི གྲོས སྒ་ འཁོར་ 'བཅྲ་ས། རླ་སྲབ་ཆ་ ཚང་ ལའེ། | 
སྐ་གློ་ _ ཌནི་ཟློ་ཐྲག་རྟེ་སྒ་དང་རའི་ 

བྲས་བར་རམ་བྲང་དྲ་འཆེང་ 
;::ཐེད'་བྲག་ཡེབ། 

སྒེའུ; སན་སྲཆོན་་ན་ནས་སྟག། 

ཚི) ° 



༄ིག་ཤགཔ་ཅེས་བྱ་ཁ། 
ངོས་ལས་རྐྱེ།, །ཅ་བ་གྱས་པ་བཤད་པ་འདྲ། །ལོ་ 

་ུ ༢༧ སྒ་པ 

རྒ་སྒྲོན་ ཏ་ལ་ཟླ་ཧྱག་པའི་ཐྱེ་བའི་མིང་། 
་སྒ་ངྨོན་པ། སྒ་བརྟད་པའམ་བཧྱྱབ་པ། 
སྒ་ཏིག་ནག་པོ་ ཆྭ་འདྲེན་ནམ་རྫོན་མེ་ཆབ་ 

འདྲེན་ཟེང་བཞི་མིང་ཉེ། 
ཤིལ་ཕྲེང་ལབ། སྒ༡”ཏེག་ནག་བསཔ་དམུ་རིང་རུ'། 

སྲེར་འདྲེན། །ཁྱེས་པར། ལྗོན་ཤིང་ལབ། ༢ 
ཧིག་ནག་བས་ཚོག་པ་གསོད། །ཚ་བ་འཇམས་ 

-དང་སྐེམ་པར་བྱེད། །ཅེས་དང་། རང་བྱང་བས། 
རྒ་ཏིག་ཚ་ཆུ་བེལ་བཞི་མཆོག །གསུངས། མིང་། 
མཐྲོ'རིས། ཆུ་འདྲེན་ཟེར། དྷམཔཱགཱཾབཾ། རྷ' 

བ་བྲག་འདྲེས་པདི” 

མ་སུམ་ཅུ་ཏིག་གི་དབྱིབས། [པད་འདབ་བྱ་སྤ" 
་ཤོད་བསྐ་མེར། །རྫོང་པོ་བོ་རིང་དམར་བོ་འདྲ།། 
ཚི་མོང་མེ་ཏོག་དྲགུ་བདུན་འདུས། །མེ་ཏོག་ 
དམང་པོ་བྱ་མིག་འྲད། །གཡང་ཚོ་ཐང་དང་གཉིས 
མེད་མཚངཔ། 

འབྲུངཔ། 

།མེ་ཏོག།དབར་ཟ་འབྲིང་པར་ 

པས་གསལ་ལོ། ། 

ྒ་སྟན་བསྟད་ རྟ་ལ་རྒ་རྟན་བརྱབ་པའི་ 
ྦ འདས་པ། 

ཟྒ་ཐག། _རྦ་དང་བློ་བྲག་ལ་ཟེར། 
ཟླ་བ་ གཞག་ཐྲོད་པ་དཀར་པོ་ཡ་ 

རྒ་པའམ། ག་པ་ཟེང། 

།ཕྔོན་པོ་ཆབ་འདྲེན་ཇྱེབ་ཕུ་གྲགས། | 
བ་ཅིག་སྤང་ཕྤོབ'ཡིན་འྱེ་ཕ་འཁུལ། །ཁྱེཔ་གསུངས 

` ˆ \༩༣༩༡/ སྒ'རེགས་གསུམ 
སྐེ་ཕེང་ ཕྭ་ལཱར་འམ། པཌ་ིཉའི་མེང་༔ 

སྒ'་འཕོང་ སྒའི་ཕྱི་ངྭ་ལའ ། 
སྒ་དམར་ སྨན་སྒ། 

སྒ་སྨྲག་ ཐླག་རྒཞམ། སྨན་སྒ། བཅའ 

རྒའང་ཟེར། 

སྒ་ཚ་ མེ་ཏོག་ཝེ་ཆེ་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ 
ཡབ། བླ་ཚས་དྲོད་སྐྱེད་རལ་ 

གཅད་ཆུ་ཕེར་འདྲེན། །ཞེབ་པར། དཔག་བསམ་ 

་་ལྫོན་ཤིང་ལས། རྩི་ཚེ་ཚ་ཞྙིང་དཔྲ་རྫིང་སྟེམ། །ཆྲ་ 
སེང་གཏིང་ནས་འབྱིན་པར་བྱེད། །ཕག་པར་ 

མགོ་ཞི་འྲཐིབ་པ་འཇམས། །དང་། རང་ 

[བྱང་བས། ལྩེ་ཚ་བ་ཞིས་གག་པ་སེལ། །ཊེས་ 
བར་མིང་། མེ་ཏོག་ལཱེ་ཆེ། ཟླ་ཚ། བོང་ཐ་ལན 
ཚྭ་དང་། མེ་ཏཾག་ལ་གསེང་འདབ་ཝ་པ། །ལོ་མ 

ལ་ཕྦལ་པ་ལག་པའང་ཐཟེར། ཇྔོ་ཆ་སྲིན་སྡེང་མོ་ལ 

སྦལ་བ་ཡག་པ་ཟེ ར་བ་དང་མ་ནར། འཁྲ་ངས་ 

དཔེར། བོང་བཐ་ལན་ཚ་ཞེས་བྱ་བ། །ན་ཕྲང་ 

ཧབ་དང་སྲིབ་ཡས་སྐྱེ། །ལོ་མ་སྦལ་པཞི་ཡག་པ་ 

འད །མེ་ཏག་སེར་པ་ཞད་དང་ཝན། །ང་ནི་ 
།གྲང་སྐན་དམུ་ཆུ་གག་པ་ 

སེལ། །ཞེས་པ་བཅིན་ནོཾ། །ྟེས་གསུངས་པཾ།། 

དད 
སྒ་རིགས་གསུམ་ ཁ་དོག་དབེ་བས་སྐ་དམང་ 

དང་གྲ་ལ་ཟེར་བ་དང་། སྒ་ 

ཏུ ཐྭ་གཉེཧུ་དང་། ར་ཉེ ཆ་8་༔ ཀ་ས ! 

ཚ་ཡ་ཧྭབ་བ་ཨིས། 



! སྐར་མིང་་. བསོ་མླ། དམག་དུས་ཟིན་པའི་ 
_ - བཅོན་པས་བྲེས་བྲབས་བྱེད་ 

པཡ་དང་། གོ་མཆོན་ཞེ 'ལེན་མེ་ཆག་པར་ཟེརང་སྙམ། 

སྒལ་ ྫ  དོད་ཁལ། ཏ་རྒལ། ཤིང, 

° རྟའི་སྒལ། 

ལསང ། ° ? རེ་ཐ་ཁལ་འགེལ་བའི་༡། 
སྒལ ཐད 'རྒཝ་ཆེགས་ཕམ། རྒལ་ཆེཌ། 
སྒལ་པ་ རྒྱབ་ལ།ཁུར་ནས་འགྲ་བ། 

; ;* 2 རྒཝ་པ་ལ་ཁུང་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 

` “ ཞགཝལ་འདབས། ྦ 
ག་ཐ ་ཕྱུགས་ སྒལ་གླང་དང་། འགེལ་གཞག 
༡༩ ཁལ་གཡག་རོགས། 
བཟླའ འཕང་བ་ ཅ་་ེ རྒལ་ 

ྦ ་དབྱགས་པ། རྒལ་སྲང་བྲ། 

སྒལ་ཐ་ རྒྱབ། སྒལ་འགེལ་བ་ཞེས། 

སྒལ་རྨ།  དྲད་འགྲའི་རྒལ་མ། རྒལ་པའི་མྲ། 
རཝཿཆི་གས་ རྒྱབ་ཀི་ངས་ཆེགས། 

སྒལ་ཆེགས་ཏི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ མིའི་རྒལ་ཆེཌ་ 
`  ཡ་ཟེར། 

` སྐལ་ཆེགྭཔ་ཏི་ཤུ་ནོ་བཞེ། ཕེམས་ཅན་གྱི་ 

རྒལ ཆེ་གྲས། 
སྒལ་ཆགས་སྲང་ཐ་ དྲང་པར་སྲང་བྲ་སྟེ། 

ཆཁཿཨྨ་ ཆོོ་འྲོ་ཁོ 
རོ ༄ ལྟ 

ལུས་ རྣམ སྟང་གིཆཾས 55 

ཕྡན་གྱི་ཡ་བྱལ། 
ཌཿ འོ་བ་ཨ་གཅིག ། 

སྷུ་ཕྱེགས་ 

སྦུ་མོ 
སྐུ་རུ'རུ་བྱས་པ་ 

སྱུབ།ངཔ་ 

ཅན། མཾ་ཨོང་རྒྱར་སླུག་བསྡད་པ་ལྟ་བྲ། རག་ཏུ ] 
སྒུག་པ་པེ། འཇུག་ པ། 

2 མཁན། 

_ སྐུག་པ 

ཀཤེང་ཀ། ཧྱབ་ཀྱེ་ངས་པ། 

བྲཏྭ། རྒོར་སྒོར། སྒང་མོ་ 
_ སྟེ། ལཝ་དྭགས་ཕལ་སྐད་དྲ་ 

ཞྒིང་མ ཟེང། 

སྒུ་སྟེགས། 

གཏཿ གཏུང་ཆུའི་ཟུར་ངམ' 

ཁུག །སྟེད་ཕསེགས་བཞུག་ 

པའི་རྟེགས་བུའི་མེང་དྲའང་།| 
བྲང་དང་། རྫ་མའི་ཆྱའི་ 
སྣད་ལའང་། ། 
ཡོད་ཆད་ཟེར་བའི་དན་དང་། 
ལུས་ཀྱི་སྨད་དང་བྲཇ་དང་ 

ཆྭ་བེན་ཡདང་འཇུག། 
རྫ་མའི་སྟོད་དང་། ཐང་རྡོ*་ 
ཕེན་བྱེདྭ་ཀྱི་ཐག་པ། 
མདུན་ལ་འཁྱོག་པ། སྐྱེ་ཕྱཌ 

_ སྒ ཕྱོགས་ཤེས་པ་ཤཱིན་ཏཱ་ 
གཅེས་ཟེར། 
ར་ས 2 

སྒྱང་རྒུར་གྒྱག་པ། 
པའི ཊ། པཊིཁཱ། བརྒྱགས 
བསླག །རླུགས་ཉེས་པའི་དེ་ན 

སླུག་པར་བྱེད། ; 

ར་ཐག %: 



རྒ་བཏྟད་པའམ་བརྒྱབ་པ། 
་ནག་པོ་ ཆུ་འདྲེན་མ་རྫོན་མོ་ཆབ་ 

འདྲེན་ཟེར་བཞི་མིང་སྟེ། 
རྒ'་ཏེག་ནག་པཾས་དཔུ་རྲཾང་ཆུ་ 

སེང་འདྲེན། །ཞཱེས་པར། ལྗོན་ཤིང་ཡས། སཾ 
ཏིག་ནག་པས་ཧེག་པ་གསཾད། །ཚ་བ་འཇེམས་ དང་སྐེམ་པང་བྱེད། །ཅེས་དང་། རང་བྱང་བས། 
རྒ་ཏིག་ཚ་ཆུ་སེལ་ བནེ་ མཆོག །གསུངས། མིང་ ངི 
མཐོ'རིས། ཆུ་འདྲེན་ཟེར། ཐྱམསཱཧཱཾསཾ། སྒ་ 
ཏིག་ནག པཾ ་ཉེས་བྱ་བ། |ས་ བྲག, (འདྲིས ་པནེ་ 
ངོ ས་ལས་རྐྱེ། |རྩ་ ་བ་རྒྱས་པ '་བཤད་པ་ འདྲ། ལོ་ 

མ་སུམ ཅུ་ཏིག་གི་དབིབས། །པད་འདབ་བྱ་རྤུ" 
“ཡོད་པྲསརྐེར། །རྔོང་པོ་མྤོ་རིང་དམར་པོ་འདྲ།| 
ཅེ་མོང་མེ་ཏག་དྲག་བདྲན་འདུས། །མེ་ཏོག་ 
དམང་པ་བྱ་མིག་འདྲད། །གཡང་མོ་ཐང་དང་གཉི་ས 
་མེད་མཚྱངས། མེ་ཏོག'དབྱར་ཟླ་འདྲིང་པོར་ 

འཁྲུངས། །རྔོན་པོ་ཆབ་འདྲེན་ཁྱེས་སུ་གྲགས། | 
་ཁ ཅིག་སྤང་སྤོས་ཡིན་ཞྱེསྭ་འཁུལ། །ྱེཕ་གསུངས 
པས་གསལ་ལོ། ། ྦ 
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ཤིལ་ཕྲེང་ལས། 

སྒ་སྟན་བསྟད་ རྟ་ལ་རྒ་རྟན་བཧྱབ་པའི་ 
འདས་པ། 

སྒ་ཐག སྒ་དང་གློ་བྲག་ཡ་ཟེར། 
སྒ་པ་ གཡག་ བྲེད་པ་ དཀར་པོ་ཡ་ 

རྒ་པའམ། ག་པ་ཟེར། 

སྒ'རེགས་གསུམ 

སྒྲ་ཕང་ ཕྭ་ཝང་ངམ། པཌ་བྱིཉའི་མིང་ཛ 

སྒ་འཕོང མའི་ཕྱི་ར་ལན་། 

སླ་དམར་ རྨན་ཟླ། 

ཟྒ་སྨུག་ རླུག་སྒའམ། སྨན་སྒ། བཅའ 
སྒདང་ཟེར། 

སྒ་ཚ' མེ་ཏོག་ལྩེ་ཆེ་སྟེ། ཤེལ་ཕྲེང་ 
ལས། རྒ་ཚས་ འི སྐྱེད': རྭལ་ 

གཅོད་ཆ་སེར་འདེན། །ཞྟེས་པར། དཔག ་བསམ་ 
ལྔིན་ཤིང་ཡས། ཉི ་ཚ་ཚ་ཞིང་ དམུ་རྫིང་སྐེམ། །ཆ་ 
སེང་གཏིང་ནས་འབྱིན་པར་བྱེད། །ཕུག་པརང་ 
མགོ་ཡི་འཐིབ་པ་འཇམས། །དང་། ཇང་ 
བྱང་བས། ལྩེ་ཚ་བ་ིས་གག་པ་ཕེལ། །ཉེས་ 

པར་མིང་། མེ་ཏོགྲ་ཝེ་ཆེ། སླ་ཚ། ཐོང་བཱ་ལན 
ཚྭཾ་དང་། མེ་ཏོག་ལ་གསེང་འདབ་ཝ་པ། ལོ་མ 

ལ་སྦལ་པ་ལག་པའང་ཟེར། རྫོ་ཆུ་བྲིན་སྡེར་མཾ་ལ 

. རྦལ་པ་ལག་པ་ཟེར་བ་དང་མ་ནཾངར། འཁྲུངས་ 

དཔེར། བོང་བ་ལན་ཚྭ་ཞྭེས་བ་བ། །ན་ཕྤང་ 
ཆུབ་དང་ ཕྲིབ་ ཡས སྐྱི །ལེ་ '་མ་ ་སྤལ་པའི་ ཡག་ མི 

འད། །མེ་ཏག་ཕེར་པ་ཞད་དང་ལན། །ངོ་ནི་ 
།ཀྲང་སྐན་དམུ་ཆུ་གག་པ” 

མེལ། །ཞེས་པ་བཞིན་ཞཾ། །ཞྟེས་གསུངས་པོ།། 

སྒ་ཚཾ་. ཤྩཿིཀདཱཀ། 

སྒ་རེགས་གསུམ་ །་དོག་དབྱེ་བས་སྐ་དམར་ 
` དོང་གྲྭ་ལ་ཟེར་བ་དང་། སྒ་ 

ཚ་ལ་ནྭས་པ་ཨིས། 

སླུ དྲྭ ཧར ¬; , ཤོ 

རྒྱས་གཡུང་དང་། རྒ་ཕང་ཡུང་བ་རྟ་གསམ་མ། | 
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སྒྐར་མང་ 

སྙར་མིང་ 

ཡ་དང་། 

སྒལ 

སྒལ་རྟ་ 

སྒལ་ཕྱུགས་ 

སྒལ་འཕང་བ། 

སྒལ་བ་ ྦ 

སྣལ་མ་ 

སྒལ་ཆེགས་ 

དབྱགས་པ། 
_ རྒྐབ། རྒལ་འགེལ་བ་ཞེས། 

དུད་འགྲོའི་སྒལ་རྨ། སྒལ་པའི་མ། 
_ ཧྱབ་ཀྲི་ངྲས་ཆེགས། 

བཔོ་པྨ། དམག་དྲུབ་ཟིན་པའི་ 
_ བཅོན་པས་བྲེས་བབས་བྱེད་ 

གོ་མཆོན་ཕེན་མི་ཆག་བར་ཟེང་རྩམ། 

དོད་ཁལ། རྟ་སླལ། ཤིང་་ 

རྟའི་སྒལ། 

` དཔས་ཁལ་འགེལ་བའི་ར། 
` ཧདྭལ་ཆེགས་བམ། རྒལ་ཆེཌ། 

ˆ རྒྱབ་ཝ་ཁུང་ཞས་འགྲོ་བ། 
རསྒལ་པ་ལ་ཁུརང་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 

` ཞགལ་འདབབ། 
རྒལ་གླང་དང་། འགེལ་གཡག 
ཁལ་གཞག་སོགས། 
སྒལ་འབོགས་པ། རྒལ་ 

_ སྒལ་སྲང་བ། 

སྒལ་ཆོགས་ཉི་ཤུ་ཙྩ་བརྒྱད་ མིའི་རྣལ་ཆིཌ་ 
་ཝ་ཟེར། 

སྣལ་ཆེག ས་ཉི་ ༤༨ ¶ བཞི། སེམས་ཅན་ཤྱི་ 

རྒལ་ཆེ་གས། 

རྣལ་ ལ་ཆེགས་སཉྦ་བའུ དྲང་པར་ཕྲང་བ་སྟེ། 

 རྒལ་ཡས་ 

ལུམ་ རྣམ་ སྟང་ གི་ ཆེ བླད 

ལྡན་གྱི་ཨ་གྱལ། ྦ 
° བཾའིཊཿ :ཧྲ་ཧཾསྤཡཏཧ 

༤ 

༣༩ $° 

སྒུ་མོ 
སྤུ་རུ'རུ་བྱས་བ་ 

སྨུག་པ་ 

ཅན། མི་ཤང་གྱང་སྒུག་བསྡད་པ་ལྟ་བུ། རྒུག་ངྱ 
ཐྦུག་པ་པཾ | ཀ; འཇུག་པ། 

ཕྲག་མཁན།, 

རྨུག་པ 

གཤེངཀྭཱ། རྱབ་ཀྱེ་ངས་བ། 
བྲོཏ། སློར་སྒོར། རྒོང་མོ”་ 

བྟེ། ཡ་དྭགས་ཕལ་སྐད་དྲ་” 
སྒིང་མེ་ཟེར། གྲུ 

རྒྭ་སྟེགས། 
གཊཿ གཞུང་ཆུའི་ཟུར་ངམ” 

ཁུག །སྣོད་ཕོགས་བཉུག་ 
པའི་སྟེགས་ཐྲའི་ཨིང་དྲའང་།|! 
བྲང་དང་། རྫ་མའི་ཆུའི་ 

_ སྣོད་ལའཛ་། | 
ཡོད་ཆོད་ཟེར་བའི་དན་དང་། 
ཕཕཾ་ཀྱི་སྨད་དང་བྲམ་དཔྨ། 
ཆུ་བེན་ལདའང་འཇུག། 
རྫ་མའི་སྟོད་དང་། ཐར་རྡེ་ 
ཕེན་བྱེད་ཀྱི་བྲག་པ། 

མདཱན་ལ་འཐོག་པ། ཟྱེ་བྱཌཿ 
རྒྱ་ཕྱོགས་ཤེས་པ་ཤིན་ཏཱ་ 
གཅེས་ཟེར། ྦ 
འུར་རྡ། 

རྒྱར་རྒྲུང་གླག་པ། 

པྲྭཀཱཾཊ། པཊིཁཱ། བརླགས། 
བཟླུག །སླགས་ཞེས་པའི་དེ་ནྭ 

ཐ་ཁ་ཐའ་ 

¬@&' ' 



ཟླ 

སྤུར་མོ་སྦུར་ 

༢ ་ 
ཕྲུལ་སྐྱེད་ 

སྒུལ།བསྱེད་ 

.པཌེ8། ཡམ་ན་རླུག་ཤིག་ 
ང་ ༤༽ ༤༽ 

ཙམབཔ་པའ་སྐལ་ཆག ། 

ཆག་ཁྲ་དང་གས་པར་འཇུག་ 

༠ སཿ ® ཁཊ་1 ༤༽, 

ཆང་མའ་ཕ། 

ཅ) 
༤༤ (༡༥༧ * ཨཾ ༼¬ 'ཙ 
༼ཀ 3 ༤༤ ^ སས ཿ 
--་ཾ ་ ཇོའི 

ཅཅ 
» ཐ་ཡངས་ ༦ བི ཆེ 

འི མྭའ མ། 
༢ ཡེ 

བཅོམ་མེད་ཕ འམ་མ་བཅོས་ 

པའི་ཟས། 

བདའ་མེ་མདའི་སྒམ་ཤིང་། 
དགས་བ། 
ཏེད་སྤུར་བ། 
ཀུབུ། ཨནྟཀྱབུ། སྟེད་སྒར' 
བཏདང་། ཧུ འཁྱེག ། 

བིཐཱགནཿ མགཾ་དགུར་དགུང་ 
བྱེད་པ་དང་།, སྒར་བོ་ 

` ལའངོ་།། ྦ 

མདུན་དྲ་སྒྱང་བའམ་འཁྱག་པ 
སྙུར་རམ་ སྦུར་པོ་ སྐེད་པ་སླང་པ། 

པ་འགྲུལ་བ། གཡོ་བ། 

ཁོབྷ། དགྱེ་རྒྱ། གཡོ་ཞིཾང་ 
འགུལ་བ། 

ཀྱག་ཅིང་འཁྱག་པ། སྒལ་ 

ཉིང་གཡོ་བ། 

གྒེའུ་གཤེར་ 

སྒེག་འཆོས. 

རྤུལ་བ་ ཀབ: ཁཿ པ་ཕེཌ་འཁགྲུལ་བ། 
. བསླལ་པབ། ཡའག་པར་ 

བརྒྱལ་ཏ།| 
བེ་ཁུང་ སྒོ་ཆུང་དང་སྒེར་ཁུང་། སྐང་ཁུང་། 

བླེ་རྒེད་ སྨན་སྒ། 
ཧྒེ་མེ་ རས་ཁུག་ལྟ་བུའི་སྣཾད། 
དཱ གྒེའུ་ རྒོག་བཅོང་དང་། རྒ་ལའང་།། 
ཟླེའུ་།ཁུང' སྐར་ཁུང་ཆྲང་པའི་མིང་། 

གླེ་སོ་དན་ ངི་ཧེའི་མིང་། 
ཐླེའུ་ཆུང་ ལྲཤུ། རྒེ་ཆང་དང་། མ་ 

གྲགས་པའི་ལམ་མམ། གངང་ 

ཡམ་ཆུང་བ། བརྡ་རྙིང་དུ་འགྲེ་བ་ཞེས་ཀྱང་ 
འབྱེང་ཇ་།། ྦ 

ཤངྒཾ། ཨཏཏྱ། ཤཆིན། 
སྨན་སྒ་རླེན་པ། བཅའ་སྒ་ 

ཨང་ཟེར་སྣང་། ཁ་འདམ་སྟེ། བཅའ་སྒ་དང་རོ་ 
ནྭས་ཆ་མཐུན་པ་ཉིིག་གི་མིང་ངོ་། ། ུ 

ཟླེ་གཤེར་  རླེའ་ཤེར། 
ཐེག ལལ འཇེ་ཆེབ་ཝེན་ 
ཟསྒེཾག་ རྒྱན་ ལལྷརཀཱ། སླེག་པའི་ཧྱན་ཆ། 
ཐྒེཾག་ རླ འདེད་ཉའི་ཆང་མ། 
ཟྒེག་ཆས ཧེལ། ཉམས་བྱས་པ་དང་། 

གཟབ་མཆེར་བྱེད་པ། གཟབ 

སྤོད་བྱེད་པ། ྦ 
སྣེག་འཆེས་ ལྡེདཏ། ཕེ་ང། བཅོས་མ། 



སྒེག་ལྡན ་ 

སྨེག་ལྡན་ མཔ་ 

ཤྨིག་ལྡན་མ། _ ཐྲཧེཊཾ། ཐད་མེད་གྱ་ན་ཧུ། 

སྒེག་བ་ བི བཱ ལིཌཏཿ ཅེལི། 

པུ རལ་ ། འཇེ་བ། གང་ཤྱི་ 

ཉམས་དབགུའི་ཨ་གྱལ། བརྱྱིངས་པའམ། ཝྡེམས་པའི་ 

ངང་ཚུལ། ཆགས་པས་གཟུཌ་མཇེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ 

སྟན་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཟབ་རྤིད་བེད་པ་ལའང་། | 

སྒེག'པའི་རྔོ་རྗེ ལྤུབ ལཱིཝཱབཛྲ། རྒྱ་ གར་ 

གྱི་སླེབ'དཔན་ཞེག་གི་མཚན། 

ཐྤེག་མ། ཁཱསུ། ངིཙརི། ཐཱ་མོ་ཉིག་ 
དང་། མཇེམ་མ། 

སྨེང་མོ་ ལཱསྱ ནརྟཀཱི། བུད་མེད་ 

ྦ མཇེམཔ་མོ་དང་། བྲ”ཉེ། ཤིན་ 

རྗེ་མོ་ཨང་ཟེང། 

སྨེག་མེའི་ཕང་བ་ ཉམ་མཁའ། 

སྨག་ཛྫས་ མཆེད་པའི་རྫས། 

སྨྲགས་ པ་ པྲཝཱཾས: ལུས་ཀྱི་མཇེས་ཉམས་ 

བྟན་པཞི་ཉམ་འགྱར། 
སྨིར།་ཁག་ སྒེང་པ་ཁག ! 
ཟྨེར་ཆོས་ དགས་ཆེས། 

སྨེར་མཇལ་ཞུས་ མི་མང་སཕར་ རང་གི་བླ་མ་ཕཌ་ 

བཞགས་ཡད་ཆཚ་མཇལ་ཁ་མ་ 

.ཁུས་པར། ཟུརང་མཇལ་ཞུབ་པ་ལྟ་བྲ། 

སྦིར།ཏཾ་ རང་གི་རྟ། དམིགཔ་བརལ་ 

ྦ .ཡམ་བུང་ཏྟ། ྷ 

སྒེ་ཀུནའཇུག་ 

སྨར་དན་ གུང་དོན་མིན་པ། རང་དན ཧེ 

སྒིར་པ་ གཞུང་ཏྲལ་ཆེན་པོ་རྤྱགས་མ"་ 

དགོས་པར་རང་ཡ་མི་ཕེར་ 
ཡང་ཨོད་པ་ཡས་ཁྲལ་བསྔས་ནས་དབང་ཆ ག་

པ་ 

སྡེ་དཔོན་མི་དྲག་ལྟ་བྲ། 

སྷར་གཡག་ སྐུདྲག་གམ་སྡེ་དཔེན'མི་ 

དྲག་གི་གཡོག་པོ། སྒེར་གི་་ 

ཞྭཔས་ཕྱི = 

གྐེར་ལ་ རང་སྒེར་གྱི་ཉིང་'ཁའི་ལེ་ཏོག 

རང་གི་ལ་ཐག | 

ཐླེར་ལྷ་ སྒེར་གྱིས་མཆོད་པའི་སྙའ། ! 
རང་གི་ཆྱ། ྦ 

སློ ཧྲཔར། སྭཏྭ། མུ། དཱང། ཧུ 
པྲོག། ཁའི་མིང་དང་། ཁང་ 

ཁྱིམ་ཕེགས་ཀྱི'རྒོ ་དང་། དཔྲེར་ན། རྒ་ སྒེ སྟེང 

རྒེ འག་རྒཾ། ནང་རྒེ། ཕྱི་སླ་བཾ ང་རློ། མཛོད་རློ། 

གཞུང་སྒོ། ལྟག་སླཾ། ས་རྒཾ། གནམ་རློ། གསང་ 
རྒེ་སོགཔ་ཁྲང་པའི་ཟློ་དང་། ཡང་། མངཔ་ཧས་ཀེ་ 

བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས། ཨན་ 
ཏན་འབྱང་བའི་རྒོ་བཙེན་འགྲས། ཉེས་པ་འཇདུང་ 

བའྲི་ཕཾ་ལེ ལོ་དང་བག་མེད་པའོ། །ཞེས་དང་། 

མང་། གཏང་སྒོ་ཡོང་སྒེ་བེད་སྦོ་སྒབ་སྒོ་དང་། 
ལུཔ་ངག་ཡིད་གདུམ་ཧྱི

་སྒེ་གཕུམ་ཡའང་། ི ྦ 

སྦོ་ཀུན་འགྲོ་ མངཏོམུཁ། ཆུ་དང་རླུང་། 

སྦ་ཀུན་འཇུག་ ཆུང་། 



སྙི་ཀུན་ནས 
༨༧ 

རྨ་།ུན་ནས་ ཕྱེགས་ཀྲན་ནས་ཟེ ར་བང་ ༧ 

འཇུག ། 

སྒོ་སྤྱེས་ _ དྭང་ཤཀཱ། སྒོ་གཏན་ཡཨིན་བར་ 

གསུངས་པ་དང་། ཡང་རཟློ་ 

འགྲམ་མམ་རློ འི་ང་བཅི་དང་ཐྲེམ་པར་བྱེད་པ་ 
དང་། ཉ་བབས་ལའང་། ། ] 

སྒོ་སྱྱོང་  དྭངཔཝ། སྒོ་སྲང་པ། 
བེ རྒ་བ མང་བཞིཧེ འི་ག 

ཆག །གཟམས་རྒ་སྐྱེན་ཞྱེས 
པ་ལྟ་བྲ། 

སྒེ་སྐྱེར་ རྦཾ སྨེའམ་སྒིའི་གཞས་གཞོན་ 
གྱེ་ར་བ་ལྟ་བྲ། ( 

'སྐེབ' རྒེ་ལྩེབས་ཇམ་རྒོ།ཡོལ། 

སྒོ་ཁང་ ཧྒཾ་ཕྟིང་། ཁང་པ། 
སྒ་།བུང་ ་རྒེ་ཁང་སྟེང་གི་བཕེལ་ངང་ 

དང་། །སྐང་ཁུང་ལའང་ཟེར། །ཡང་སོ་བྱེད་པའི་བུ་ག་ཆུང་ངུར་ཨང་འཇུག ། 
སྦོ་ཁུར་ ཡེ་དྭགས་ཤིག་གི་མིང་། 
༢༨ ོ ལྲིརཿ རླེ་ཁང་འག་གི་ 

ཕྱི་ཁྱིམ། 

སློ་ཏྱི་  རྒ་འབྲམ་དྲ་བཏགས་ཡོད་པའི་ 
ྦ ཁྱི་ཆེན་པོ། ྦ 

སྒེཁུད་ གཉལ་ཨས་ཁང་གི་སྒོ་ཁྱད་དེ་ 
_ སྒོའི་མཐའ་སྐོར། 

སྒཾ་འཁོར་  རྒཾ་ནང་དྲ་ཡོད་པའི་འཁོར་ 

སྒོ་ངའི་སྦྲབས 

འབངས་མམ་མོ་བྲན། 
སློ་འཁུད་ སྐེ་རགས་དང་། སྒོ་མགུལ་ 

དང་། རྒེ་མཆོར་རམ། རྒོ་ 

འཁྱོར་སེགས་འའང་་། ། 
སྒེ་འཁྱོར་ 

ཡའང་ཟེར་ངམ། 

སྒེ་འཁྲིས་ རྒཾའི་ཉེ 'འགྲམ། 
སློ་གླགསས་_ ཀདཔཊ། དྭངཀ། པཏཌ། རྒོ 

དྲུང་གི་ཐྲེམ་པ་ཟེར་བ་དང་། 
རྒེའི་བར་གྱི་ཤིང་ཡེབ་བམ་རྒ ཡི་སྤང་ཡེ.པྲ"ྟེ། 
སྒེ་འཕར་རམ་སྒོའི་མེ་ལོང་ཟེར་བ་དེན། །ཡུལ་ 

སྐད་ཡ་སྒེ་སྣམ་ཟེར་རོ། ། ྦ 
སྒོ་འགག་ རྒཾའི་བང་ལདོ། ! 
སྦེ་འགེགས།  པར་དྲ་ཆོད་པའི་བྱ་བ། ྒོ་ 

བཀག་པ། 
སྒོ་འགྲམ་  སླཾའི་གཡས་གཞོན་གྱི། རྒའི 

ཉེ་འགྲམ། 

སྦོ་རྒབ། _ བྦེ་བཛྔམས་པཞམ་རྒོ འི་ཧྱབ་ 
ྦ ཡོག། 

སྦོ་ཐྒྲགས་  དྭརཀཔཊ། སྒོའི་མེ་ལོང་ 
དང་ང་བཅའེང་འཇུག | 

སློ་ང་ ཨཉ། ཕྱབས། བྱའི་སླེ་ངཊ་ 

དང་། རྒོ་ང་ཅན་ཡའང་་། 

སྒོང་ཤྱོད་ཚལ་ སྒོ་ངཾ་ཕྱེད་ཀ ། 

སྒོ་ངའི་སྤབས་ རྒེ་ངདི་ནང་དང་རྗཾག་པ), 

ཁྱམས། ཟྒོ་མཆོར། རྒེ་ཆོད་ 



ལྕགས་ཏེ། ཞཱེ་པང་གཟིམ་ 

ལྕགས་དང་། ཕྱག་ལྕགས་ཀྱང་ཟེར། 

ལེར * ༦ ཅིས ངར ཧོ་ངོ་ོ 

རྨ ལྕཔས རབ པ་ གཟེམ་ལྕགས་རསྐན་པ། 

༤ རོ རཾ 

སྒལྕབས་ 
ྦ གཉིས་ཀྱི་མིང་དང་། སླ་ 
༧ ཤགནགངཨླྲྣ 

གཏན་ནས་སྒོ་ཤག་དང་། སྒེ་ལྕགས་ཡའང་།] 

གླེ་སྦེ། སླཾ་རྒྱབ་ཅེབ་པའ་ 
བསླལ་ཆེག ། 

སྦོ་མཆོར་ རྒྱན་སྤོས་དང་གཟབ་མཆང་ 

ྦ རྤྲས་པའི་སྒེ་ཨཆོང། 

སྒོ” སྟོད” གོ་སྣོད། 

སྒོབསྙན། _ བསྟང་བའི་འཁར་ལ དང་། 
དྲག་པ འི་སྦ་གྲི། ཕྱར་བའི་ 

་ཨལད། གཅག་བའི་སྟ་རེ། གཅད་པའི་གྲ་རྟ། 

འཆིང་བནི་ལྕགས་སློག །འཆག་པའི་ཐྲོ་ཝུམ།. 

༡མ་ཐག་གཅོད་པནི་གམལི། བཏེག་པའི་མདའ། 

བསྟིམ་པའེ་ཆྲ་གྲི། འཐུཔ་པའི་རལ་གྲེ། དྲག 

ཚལ་གྱི་ཏྲོག་མདའ། 
དབལ་ཟེར་ཤྱི་་ཆ་ཁོལ། 

འབྲུགས་པའི་མདྲང་། འབྲགས་གསོང་ཆེན། 

འབྲལ་བའི ཕེག་ལེ། འད་ཟང་གྱི་མེ་དཔྲང་། 

ཕྲེག་བཞི'གཏང་ཏོ་རྟེ བཅོ་བཀྱད་ད། ། 
༧ 

་ཞོལ་དང་དྲཔི་འགྲིམ་ སླ་ཞོལ་དང་དཔི་འྲྲགིཊ་ 

བླ ས་བདག 

སྒེ་བཏན་ 

བའ་གི་ཟོ་གླེགས་བཅད་པའི་ཕྲེད་ཤིང་རིང་པའ།[ 

ཞྷེཾས་གསུངས་སོ། །ཕྲེད་གཏན་དང་འཁེརང་གཏན 

གྱཾཝ་སློ་བཅད་ནས་སླིམ་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 

སློ་བཏན་ ཧྒཾ་གཅོད་བྱེད་ཤིང་། 

སྒོ་རེགས་ ཧོའི་ང་བྱཅའི་མིང་། 
སྒོ་ཝེམ། རྒཾནི་རྟེང་འེག་ཏུ་ཡོད་པའི་ 

ཐེམ་པ་སྟེ། ཡཔ་ཐྲེམ་མས་ 

ཐྲེམ་ཟེར་བ་དེའ། ། 

སྦོ་ཐེམ་ནང་ ཨཇིར། རྒོའེ་ནང་ལོག ། 

ཟླེ་དརང་  ཆངང་པ་དང་ཁང་ཏྟོན་ཕགས་ 
ཀྱེ་སྐབས་སུ་ཟླཾ་ལ་བཀོན་ 
པནི་ཁ་བཏགས། 
མི་ཚང་གང་ཡད་བཤེར་བའི་ 

མིང་དེབ། 

སློ་སྔམ་ བྒོ་ལ་རྒྱོབ་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་ལཌ་ཏེ་` 
ཞཱེ་ཕར་ཕྱག་ལྕཌ་ཀྱང་ཟེར། 

སྒོདྲག་ཚན་གཅག་ གནད་པ་ཅན་ཤི་མི་སྡེའས| 
མ་རངང་བའི་མི་སྡེ་ལྟ་བུ། 

བོ་དྲངས།  བྷོ་ཅའས། ཊང་བའི་ཆྒོ་ཁུང་། 
5 

བའི་ཤིང་ལེབ་ཟློར་མོ། 

སློ་བདག་ _ ཧྲོ་བ། 

སྐོ་གདན་ཟུང་ཅན་ ཙཏཀྲིཀྭ། སྒ འི་གཏན་ཕྱེཊ་ 

ས་ས་ས ར་ས 



ལེ ༨ ལར ༄; 

སྦོ་པོ་ 

ླ་གཉིཔ་ཀྱི་བང་མདོ། 
སྒོ་འདྲག།  སློའི་ང་བཅིཾ། 
སྒོལྡང་ གྒོ འི་ཕྱི་ནང་གཉིཕ་ཡའེ། ། 

སྒོ་བསྣམས་  ཁང་པའི་ཟླེའམ་དབང་པའི་ 
སླེ་བཀག་པ། 

སྒོ་ནག་  པང་པ་དར་ཁྲད་དྲ་མ་འཁྱེར 
བར་དྲ་འཇོགས་པའི་ཁང་ ་ 

མིག་ལ་ཟེར། ྦ 

སྤེ་རྣམ་ ཕྤང་ལེབ་ཏྱང་པས་བཟོམ་ 

པའི་ཟླ ཞི་མེ་ལོང་དང་སྤང་ 
དྲ 

ཧྲོ་སྣ་ཡུར་འཇུགས་པ་ རྒ་ནང་དྲ་འཇུག་ 
བཞེ། །ཞཱེས་གསུངས་པཾ། | 

གྒརྣམ་ སློ་གླེགས་སམ། སྒེ་འཕར་ 
ྦ ཏེ། ཟློའི་མེ་ལོང་། 

སླ་པཿ དྲ་པརེཀ །གྲེ་ཀྐྱོང་། ཟླེ་བདག 

_ རྒ་དཔན། ཟླ་ཡི་མེལ་ཆེ” 
མཁན། རྒེ་སྲུང་། ཆབ་ཟྒོ་བ་རྣམས་སོ། | 

སྒ་ཐཾ། གཟུགས་བྱད་དེ་ལྐྱེ་ 

གྲཾ་ལེགས་པ་ནི་གཟུགས་ཞེཌ་ 
པ། དང་། ཉན་སློ་ནཾ་བྱད་གཟུགས་མི་མཇེས་པ། 
ཧླཾ་སྨྤྱང་ སླཾའེ་ཕྲང་ཡེབ། 
སྒོ་སྤེ་  སྒླ་སྐྱར།སློ་མཆེར། བྒོ་འིག་སྟེ། 

_ ད་ཀུབ་བེ་ཀྲ་མའི་སླ་སྤེ་ཞ་ག' 

དུ་ཉལ་ཐེས་པ་ལྟ་བྲ། 

པྲག ལིག ཟེ ཛང 

ས་མ་བ 
སྒོ་ཕར་ པྒོ་རིམ་མང་པོ། 

སྒོ་འཕར་  ཀདཁྤཔཊ། ཀཔྲཔཊ། སློ་ 
གླེགས། རྒེའི་ཤིང་ཡེབ། རྟ་ 
བབས་ཐྱེཔ་ཀྱང་སྣང་། ྦ 

_ སྒ་ཕིབས་ རྒན་རྟེང་ཡོད་པའི'ཁང་པའི་ 
ཀྱ་ཕཾབས་ཕམ་གཞབ། 

སྒོ་ཕྱུགས་ ཧྒ་རྭང་གཟོ་སོང་བྱེད་པའི་ 
བཾ བ་གླང་ང་ལུག་ཕོགས་ཡའེ། ། 

བླཾ་བ་ དྭཔརིཀཿ སྒོ་མཁན་དང་། 
སློ་སུང་བ། 

སྐོ་བག་པ་ རོ་པ ག་པ། 

སློ་འབྱར་ རྭོ་ཐྡེ། 

སྒོ་འབྱེ།  སཱ་ངང་བཅྱི་ཤྱིས་བྱེ་བའི་ 
ད་ལྟ་བ། ངེ 

སྒཾ་འབྱེད་ ནམ་མཁའ་དང་། བྱ་བའི་ 
ཧྒཾ་བྲོག་མ་འབྱེད་བཞི་མཛད་ 

ྦ ྦ སྒེ་སྟེ་དབྱེ་བའི་ད་ལྟ་བ། = ཟི 

སྒོ་འབྱེད་སྨན་ ཨཝྲ། ཞིག་ལ་ཕན་པའི་རྫོ་ 
སྨན་ཞེག ། 

སྤོ་རྤད་ཉྲེ་ས་བཅད་པ་ རྒོ་ཅ་བ་ནཔ་ཧྱབ་པ། 

སྙཾ་མ་ གཏོར་ཧྱག་སྐངས་ཀྱི་སོ་རྔང་ 
གི་ཉ། རྫུལ་བ་ཨེ་ཤེས་ཀྱི'ཟྒོ་ 
མ་བྱའི་ཟེར་བ་ལྟ་བྭ། རོ 

སྒེ་མ་བཞི་ _ རྟག་གདཾང་ལྕགས་སླ་བཞྡ་ 
འཇིན་པ། ཕག་གདོང་ཕེར་ 



མོ་ཞགས་པ། སེང་གདོང་དམར་པེ་ལྕགས་སློག། 
རྦས གདང་རྫང་ཁུ་དྲི་ལ་ཐ་འཇིན་པ་ཏེ་ བཅཅིའ།.། 
སྐོ་མོ་ ་ཱ ཁང་པའི་ གེ ནཆཿ་ རྲིས་ཀི་ 

སྒེ་མོ། 

མློ་མོ་ཆེ གསར, ཕྱི་ཟྒའམ་ཧྱྱལ་སྒེ་ 
ཆེན་པ་ དང་ཏ་བཔས། 

སྒེ"ཅཾམ་ ྦ ཅུང་ཙམ། ཅུང་ཟད་ཙམ། 

སློ་རུ་  མསླཾི་ཙ་བ། སྒོཞཾ་དྲང་། 
སྐོ་རྩར།  སློ་གན་དྲ། སྒོ་གས་དྲ། 
རྷམཚམས་ སྒཾའི་བར་མཚམཔ། ྦ 

སེ འི་ལྕོག་ _.རངྐཱ་ཊ། །འས་ཧྭདཾཿབཁྟེཿ 
འཇོམས་བའི་སྒོ་བཉི་ཡོད་ 

པའི་ལོག་མཁར༔རམ་ཟླ འི་རྟེང་ལྕོག་ཡཾད་པར་ 
འཇུག | 

སྨེ་ཟུར་།  རྒ་ཨི་གཡས་གཡོན་བྱི་ཟུར། 

སྐོའི་མེ་ལོང་ ཀཔཱང། ཨརའེཿ ཟླ་སྤང་། 
སྐོ འི་རུ་བཞི་ ཟློ འགྲམ། རྒོའི་རྟེང་འག་ 

གཡས་གཞོན་བཅིའི་ཤིང་། 
སྒིའི་མེལ་ཆེ་མཁན། རྒོ་པ། ཕྲོ་སྲང་བ། 

སྐོ་ཨག་ ཟྒོ་ང་ཕྤང་ཡེབ་མེགས་ཡ་མེང་ 

ཨིག་བྲིས་ཤོད་པའི་ཐྲེམ་བྱང་། 

སྒོ་ཡོལ་ _ ཟྒའི་ཕྱིར་བརྱྱན་པའི་ཨོལ་བ། 
སྟོར་ཁཐ ལྐ་ལངབས། ་ 

སྒོ་རུ་འགློ་བ། ཕི་ལ་འབྲོ་བ། ཕྱིས་པུ་ 
ྦ ཞྲག་ཐ། 

འཛོ ༨- “༩2 གམ ལོབས) ལབ 

༣༩:༠༨ སྒེག་སྐ 

སློ་ལོ གཟུགས་སྐྱོ་དང་བྱད་བཞྟིན་ཡ་ 
 འཇྲག་སྩམ།་ 

སྟེ་ཤག།  ཆ་ནི་མེ་ཡོང་ 
སྒོ་བཤད། ཆང་ས་རཧྱབ་པའི་སྐབས་མྱ་སྒོ་ 

འྟགས་ཧ་ཤུད་པའི་སྒ་བཤད། 
སྒོ་སྙང་ ཇམ་ཐྦོ་དཔན' པྲཏྭ [ཀླི | རྒོར་སུང་ 

ཀ བྱ་བྱེད་པའི་དཔན་པེ། 

སྒོ་གསུམ། ཐུས་ངག་ཞིད་གཡུ་བྱི་སོ། 
སྒོ་བསྡངས་པ' ཁླཏཱ། རྒོ་ང་བ། ྦ 

སྒོག" 'ཡཤུན། རྒོག་པ། 
སློགསྐྱ་ བྱེ་ཀླན། རྐྱ་སྒག །ཤེལ་ 

ཟེ འཕྲེང་ལཔ། རྒག་རྐྱམ་རྦུང་ 

སྲེན་དྲུག་མཇེ་གདོན་ཕེལ་དྲེ། །ཏུ་རྗེས་ཚ་ཉིང་ 
འྭཐ་བ་དང་། །ཉཾམ་ཅཾང་སླ་རྐྱེད་ལྩི་རེ་ཚ། །སྣམ 
6ང་དྲཾད་སྐྱེ་ཡི་ག་འབྱེད། །ཅེས་དང་། རང་ 
འབྱུའ་བས། ཆརླང་ནད་ཀྲན་ལ་ཟླེག་རྐྱ་མཆག | 

ལོ་ཨ་དེ་དང་ཕགས་མཐུན་ཡིན། །ཞྭེས་དང་། 
སློན་གདལ་ཡས། རྒེག་རྐྱས་རེ་ཅ་ཚ་ཤྱེང་རབ་ཏུ་ 
ཧཾ། {ཊུ་རྗེས་ཆྩི ཞྱིང་འཁྲ་བས་སླ་རྐྱེད་ཅིང་། | 
ཞཱིམ་ཉིང་སྣམ་ལ་དྲོད་སྐྱེད་དང་ག་འབེད། །ཤ' 
བྲལ་མཇེ་སླན་གཞང་འབུམ་གཅིན་ཕྲི་དང་། | 
བད་རུང་རྐྱེགས་བྲ་ཆམ་པ་དབྲགས་མི་བདེ། |ཡུད 
པ་སེལ་ཏེ ཏྲག་དང་མྤའིས་པ་བརྐྱེད། །ཅེས་ 
གསུངས ་པ། མིང་ ་ནི། :ཨསུངརརིང། རྱྱ' མིན་ ཁྲུག། 

བྱི་ཀྱན། ཁཱཤུན། བཅན་རླག །ཧྱ་སློག' ཁིང 



ག་ ཏེང་ 

- སྒོག་གཅིག་མ 

སྒེག ཆུང་ཉད་སྲེལ་པཞི་བྲིག་ངན་ཟེར| 
རྫར་ 

གང་དུ བཤད་པ་བཅཞིན་བདྲད་ཚི་ཙོད་དྲས་ཉ་མ་ 

ཤན་འཁོར ཞེས་ལན ཞགགི་ཐགས་པ་པར་ ་ 
ཕླང་བ་ཡས་སློག་པའི་རེགས་རློག་རྐྱ་གཅོར་གྱུར"། 

པ་བྱང་བར་བཤད་པའེ། | ཟློག་པ་ལ་ཙ་བཞི་དབྱེ 
བ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། རྒག་སྐྱ་དང་སླེག་རྫེན་ 

. གཉི་ཕ། རྒེག་ཀྐྱ་ཞུཕ་པ་ཞིང་ཡ་བཏབ་པའི་རླ
ེག་ 

ངེ ཐཔཱ་དང་། སྒག་སྔན་ཐྱེ
ས་པ་རི་ཡས་ར

ྐྱེས་པའི་རྫ
་ 

རིགར ཏྱ སྒོག་པའེ། །འདེར་སླེག་རྐྱ་སྟེ། བཤད་ 

_ རྒྱུད་ལས། རྒག་སྐྱ་ལྩི་བསྲིལ་ཕྲིན་ནད་ཚད་རུང་ 
རེལ། །གསུངས་པ་ལའང་རིགས་གཉིས། །ཙ་བ་ 

` དཀང་ལ་རྡེཾག་ཆེ་རཾ་
འཇམ་པ་སློག་སྐྱ་དང་

། ར་ 

རྡེག་ཕྲ་མང་ཐྲགས་དམར་ཚ་ཇད་ཆེ་བ་ཟློག་དམར
་ 

ཏེ་སྔམ་འ་ཇམ་ཡ་ཕྱི་མ་རུབ་པའ། །མཆོག་ནི་ 

རྒག་པ་ལླ་མེད་པའི་ཆིག་རྡག་ག །ཞཱེས་གསུངས།| 

སློག” གཅེག་མ་ རྒག་པ་རྡེག་ཆེག་ཏྲ་རྐྱེབ་པའ།། 

སྒོག'བཅུད རྨར ཅོང་ དམར། སྒག ཀྐྱ། 
རླག་སྔན། 

- སླག་པ་སེགས་ བརྡང་པའི་ 

སྒག་གཏུན། ` 

ཐོག་ཏུམ་ _ རྒག་རྡེག | 

` སྒོག་པ། གྲཉུན། ལཤུན། རཕུན། 

ྭ ཀུཧཾ་དོང་། རོ་ལྡན། གྲུཉཿཛུན། 

སྱེའུ། སྒེཝུ། སྷ་མིན་ཁྲག །ཀླ་ཀླའི ་རྤེས་རྟམས་ 

རཾ སྒོང་ཉྟེས་ ྦ 

སྒོང་བུ 

' རཾ ར། ཨང], བརྒགས་ རྦུང བྲག དྲ སྒག 

རར. ལའང་ འཇུག་གོ རཾ 

སློག་པ་ཀེ་ཇོ་ _ ཀླང་སློག | = ༨ ཆི མམ ༩ ར་ མར ` ་སྒཾགཱ་རྩེ  , - རླུག་མ་དང་ཅི་པ་ཆེད། ། 

སེལ་ རློག་པ་རྐྱང་གཅིག ། 
` སྒོང་ ཨརྡ། ཟྒེ་ང་དང་ཡུལ་ཀཾང་ 

པ་ལའང་། ། 

ཨཌཛཿ བྱ་རྱའི་མཾང་བྟེ། 

ཿུ འདབ་ཆབ་སྫོལྡན་དང་། ཉའི་ 
ཡིང་སྟེ། རྣམ་འཕྱེ་དང་། གོ་ཆ་ཅན་ལ་ཟེར་ 

བདང་། རྐྱེ་གཞས་བཟུའེ་ཨ་གྱལ། 
སློང་སྙན་ བད་ཀགན་ཆུག་པ་ལྟ་བྲ་ཞིག་ 

སྟེ། སྟོད་ཁོག་ནང་དྲ་ཁྲག་ 
བསགས་ཆགས་པའི་ན་ཚ། 

སོང་ཐོག་པ། རྔོ་སྨན་ཅིག་ཡ་འཇུག་རྩམ། 

སློང་ནད་སྐད་འབྱིན་ བ་ཀའབིངྐ་' 
སློང་སྤྲི། _ སྦོ་ངའི་ཕགས་བཞམ་ཤུན་ 

ྦ  ཕནི་མིང་། 

རབ 2 
སྡོང་ཕྱེ ཕྱེད་ 'ཚལ་ བ'་ ཟེ ̂ ཙམ་པའི གྲུབ་མཐའ 

རྨྲ་བ་ཉཾག་གི་མིང་། 

སྒོང་བ།  ཐཾཌཡ། གཟན་རྭ་བ་རིཡ་བ་ 
སློང་བ་ སྟེ། བརློངས ་ 

སླེངས་དང་། སྒོངས་པཞམ་རྒར་ མོ། 

ྙེང་བུ་ གོང་བ དབའགོང་བཀེ ཁ་བ 



སྐོང་རིལ་ 

སྒོང་རེལ་ ཧོང་ཏྟེ་ཧིལ་ཐར་བཟོ་བ། 
སྒངམ་ཐུབ་པ་ ཕལ་སྐད་དེ། སྒོམ་མི་ཐུབ་ 

པ། རློང་པ་ གནང་མི་ ཅས་བ། 

སྒོང་གསེབ རྒང་གསེབ་ཅེས་པའི་ཡུལ སྐ
ད། 

སློངས་མོ་  དགང་མོ། རིལ་མོ། 
སོཿ སྲ་ཤིག་ པཌྭ ཨ། ཟས་རྒོངཔ་ཤིག་ ྭ 

འའ 
སྨོད་ཡས་  གཡའ་ཕེལ་ནང་གསལ། པམ་ 

རྨ བྱེད་བྲང་བྲེང་གེད'ཡམ། 

ཤཱཕ་པའི ཀྲངས་གནས་ཤིག ། 

མློཊ་བྨོབ་  འཁབ་འཁབ་དང་དེན་ 

]; མཚངས་ཤིང་མི་རློབ
་སློབ་ 

ྦ དང་། དངོས་ཆས སོབ་དེ། 

སྒོམ་ _. ,བླཧྤཿ སྒེམ་པ། དཔྱད་
སྒེམ་ 

དང་ འཇེག་རྒེམ་བྟེ བརིར་ 

གྷཉིས་ཅེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ
་པང །བཉཅུག་པ། 

པྒ 

སློམ་ སྐྱོན་པ་ རྒམ་ཀྱབ་པ། 

སྒོམ་ཆེ ཆན ཞག རྣལ་འབྱོ ར་པའམ་ 

¦ པ། གྲུབ ་པ། བསམ་ 

4 གཏན།པ། ངི ཁྲོད་པ་ ཏཌྷ'བུ། སྒོམ་ ཡ་ ཡྱོང་ ་ཐ་ ཐྲན་ 

_ བཀྲིསེས་བ་ཏེ། 

སྨོམ་ཉེས་པ་ འཐྲལ་རྒོམ་བྟེ། ཧྭོ་ར་བཞམ། 
སྟང་ཕེམས་ཅེ་གཅེག་ཏདུ་མ་ 

མཐུན་པས་བསམ་ལུགས་ ཉི ་པ། ཅོ ་ 
སྦེམ་ཐག' ཡོགབཊ། པུས 'མཁྱད། སྒོམ 

སྙེམ་ཡན་ལག 

ཐག་ཆེན་བོ་ཅྙིག་ནི”དཔྲང་པ་ནས་མཆན་དྲ་ག་ 
ཤར་བཅུག་པའི་ཐྲག་ཝེ བ་དེའེ། ། 

| ཐ་ - ༡ ༥ སྒོམ་ཁེ་ཞར་གཞུ
ལ་བཞེ་ལུཌ་ 

དྲྲི ཞཿ་ལེར་རེས་ཚ་ཆང་ 

གི ཁམས ་ཚན། ཏཱིག་དང་། ཁམས་སྒོམ་སྡེ། 
ྦ བྒོམ ་པ་ 0 ཐཱབཾཏཾ། བླུབཱ། སེམས་རེ་ 

ཁར ༢ཀྲྣ༈ྣ 
ཆོག་ཟློ་ནས་བརྗོད་པའི་མིང་། སྒོམ་ཆེན་པ་ལྟབྲ། 

'རྒོཨ་གྱིན། སྒོམ་བཞིན། བརློམས། བརློམ། རྒོམ, 
ྦ ཐུགས་སྒོམ་ཟེང་པ་ཕེགཔ་ལའང་། ། 

སྒོམ་པ་ཚང་ ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དྲ་སྒོམ་ 

སྒོམ་པ་པོ་ སྒོམ་མཁན། སྒོམ་བྱེད། 
སྨོམ་པའི་གནས་ རི་བླད་མིང་། 

ལྟོམ་སྤང་ - རློམ་ལས་རྐབས་ཀྱིཕྤང་ཐ་ 
ངོ  སྐོང་ དགྲ་ ཕིགས་ ཐབ ། 

སྒོམ"བྱ' སྒམ་རྟེན། 
སྦེམ་བྱང་ རྒེམ་སྟེབས་ལམ་བྱང།་བའི་ 

༢ཤེས་རབ། 
སྒོམ་ཀྱེད་ རི་ཁླད་པ། 
སྒོམ'་འབྲོག།  སྒོམ་པའི་གནས་འབྲོག་དགོན་ 

ལྟ་བུ་དབེན་པའི་མ་ཡན་། | 
སྒོམ་ཡན་ལག་ ༡ རྒོམ་རུལ་ཞྱིག་སྟེ 

` ༅ྱི་རེཝ ་པའི་ཕུས་ཡ་མེ་ཝ་ 

བརྟེན་པ་ལྟ་ ་བའི་ སྒེམ་ ཐབས་ 'ཡའང་།། | 

་ 



༨༧ 
སྒོམ་རིན་མེད་པ 

སྨོམ་རན་མེད་པ། རྒོམ་ལོང་མེད་པ། 
སྨོམ་ལམ་ ཡམཝ་ལྔའིེ་ཨ་གལ་སློམ་པའི་ 

ཡམ་སྟེ། པ་གཉིས་པ་དྲི་མ་ 

མེད པ་ནས་སྒེམ ལམ་ཡ་ཞུགས། ཞེཕྲ་པའི་སྒོམ་ 
ལམ་སྐོརང་དགྲུ་ལྟ"བྲ། 

སྒོམ་ ལམ་ཁལ་ ཧྲོངས་ཀྱིས་ཐཏཿ 'བ། རྒམ ཡམ་ 

ལ་ངིམ་གྱིས་ ་བཏང་ བ་སྟེ། 

ཐྲེག་པ་ཆེན་པའི་སློམ ཡམ་བྲབ་པ་ཡེན་ཁྱེས་པའེ་ 

དན་ན། ྦ 
སྒོམ་ཤིང་ ཡོགདཌ། སྒོམ་ཧྱབ་སྐབས་མཁ 

བཞི ཡོ་བྱད་ཤིང་ཞིག་དང་། 
 མེ་མདདའི་ཡུ་བ། 

སློམ་གསུམ་ སྒོམ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་གམ་ 

རིམ་པ་ཞིག་རྟེ། ཐུན་སྒེམ། 
ངང་སྒེམ། ཀླང་སློམ་གསུམ་མོ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

སྒོམས་ བྷྲབྱ། སྙ་ལྟ་བུ་སྒོམས་ཤིག་ 
ཅེས་པའི་བསླལ་ཆེག ། 

སྨོམས་པར་བྱེད་ བླལྤན། ཐེས་བསམ་གཉིས་ 

. ཀྱི་རྗེས་དེན་དམ་ལ རླེམབ་ 
པར་བྱེད་པ། 

སྨོར་ _ པྙཾཌཡ། དབབས་སླར་སྒོར་ 
དང་། བུ'་རམ་ལྟ་བྲ་བརྒང་ 

བུ་རམ་བཅོ་ བཞས་བཟས་བཞི་དྲ་ལ་བ་དང་། 
° -སྒཾར་དང་། ཨང། ཟློ་རའམ་སྒོ་ཡ་ཐེས་པའི་ 

_ དན་ལནང་། | 

` 
.." $° རྒྱ་ངན 

སྒོར་སྒོར་  དབྱིབས་རྷ་བྲ་སླེང་སྒོར། 
ཕློར་སློར་འཏྱིལ། གདུགས དང དད་ཏ་བ་ཟུམ 

བུང་འཁྱིལ་བ། 

ར་ཤྲིག་ཕྱི་བ་ ཕྱེད་ཀ 
སྨོར་པ་ བརསྒང། བུ་ངམ་བཞུར་བ། 

སླར་བ་གནང་བ་ དུས་འགར་བའམ། འགྱང་བ། 

སྲེར་མེད་  ཕྱང་པོ་བྟེ། དུས་སྒོར་མེད་ 
པར་ཤར་རྱགས་འབྲེ་བ། 

སྦོར་མོ་ _- བྲ༈ྟ། ནིཏྟ། རེལ་བུར་རྨངཔ། 

པ་དང་། བྲོཏ། བཅྭ་ ཡ། 

ྫ ཊ་ཀ །གསེང་དྲངལ་གྱི་སླེར་མཾ། ཧ་གར་རྒེར་ 

མཾ། ཕྱཾ་གླིང་ སྒེར་མཾ་ལྟ་བྲ། གསེར་གྱི་རྒོར་མོ་ 

ལྟ་བུ་དངུལ་ལའ། ། ཁྲ 

སྒོར་འཛུལ་ སྒོ་ནས་ནང་དྲྭ་ཁུགས་པ། 
སློས།ཁུར་ _ ཤི་དྭགས་ཤིག་གི མིང་། 
སློས་པ་ འདེམས་ག་བྱེད་པ། 

སྦོས་གཞིས་ སྒར་པཞཾས་ཡའ། | 
སློས་སུ་ ངུ ཁྱད་པར་དྲ། སྒེར་དྲུ།, པྱེ 

བརྟན་པ་མྱི་དང་སྒེབ་སུ་ 
མཉམ་མེད་དགེ་ཡུགས་ཀྱི་ 5 ་པ་འདི་ཉིད་ཅེས 

པ་ལྟ་བྲ། ཧོ 

སྦྱི་ངན་ ཁྲམ་པའས་ཟ ཡ་མོག་དྭང། 
མྭ་ཅུཾག་སྟེ། དཔྲེར་ན། མ་ 

གཉི'ལས་ཀྭ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡེན་ཀྱཇ་ང་ཡ་ཕན།་རླྱ་ 

མེ ད་རྩམ་སྟེ 'མ་བྱས་པཞམ། བྱས་ནའང་ན རང་མི་ 

༡མཔ་ཉིིང་བསླ་བ་མགཔས་ལྷ་བུ། 



སྙིག་གུ་_ བྱཾའ། དངུལ་ཕྱིག་དང་། 

གཱ སྒྱིག་གྲུའི་ཆད་པའི་དབང་དྲ་ 

ཕང་ནས། ཞེབ་པ་ལྟ་བྲ་ཁུག་གི་དེན། 

འཕྲེ་ལ་གཅིག་བྱེད་པའི་ལེ་ལེ་ངན་པ། ཨང་། 

ཀཱང་པ་མྱིད་པ་བེར་ཐེར་ན་བ་ལྟ་བྲ་ངལ་དྲབ་དང་ 
ཐྲང་ཆད་བ་ལའང་། | 

སྩིད་སྐྱར་པ།  ཡས་མ་བརྱིད་པས་ཐེད་ 
ཀཀ འཕྲེ་ར་ཁྐྱར་བ་ལའོ། ། 

སྙིད་ཁུང་  སྒླབ་ཁུང་ངས་ཤྭ་ཁུག ! 

སྙིད་ཁུང་སྒབ་རོ་ ཕྱིད་ཁུང་གི་གབ་ཙ། 
ཕྷིད'འཁུམ་པ་ ཡེ་ ལཾ ་ཅན། ; 

' ཡྦྱིད་ཁྱོལ་ ཀྐང་བ་ན་ཅིཾང་ཀྐྱཾག ་པ། 
པུས་ མོ 'འབྱར་ ཤིང་ 'འགྲོ་ བ་ 

6 དང་། ཕྱི་ཉྩེ་མས། མྱིད་ ཡུག| 

རགྲས་ཐ། འཇམ་པ་ཉམཔ་ཐེར། ཨང ཧཱ'ཝཾག' 

བྱེ་བྲག [བྱ་བ་གཅིག་བྱེད་ 

"༠༠ ྲ ཅཱིར་རྐང 

_ གམ། ཤཱ་འབྲེས་ལཞང་ 

སྱེད་སྙོམ་པ་ ེ་ཡོ་ཅན་ཏེ་མྱིད་པ་ཀྱང་བའི 
མིང་ 

སྷྲིག་ལུག་པ། བདྡ་རྙིང་སྟེ་དགེ་བཞི་བྱ པ་ ཱདིཏུནྟ། ཀང་པའི་མྱིད་པ། 

ྦ _ ཡ་ཕེམཔ་མ་བཟློག་པའམ་མི་ ྦ ཤཱ རིལ། རྒྱད་ཏུང་། 

ཟད་པའ་ེ པ་གསུངཔ་པོ།། སྦིད་པ་འཁུམ། ' ཡུམ ཕྙོད་པཞམ་ཐྭན་པ། 

སྙིཇ་བ' སེངེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཁ་གདངས་པ སྙེིད་པ་སྒྱུར་ སྟབམ་སྙེད་པ། ལུས་ཅལ་ 

ྦ × ,, ; སྟེ གླལ བ། སྙེད་པ། ཐྲང་ཆད་པའམ། 

ལྕིངས་ འགོ བྱར་བིན་ད ཇེ། སྒོམ་པ་ལྟ་བྲ་ཡའང་།། | 
ཕྱིད ཀང་པའི་ཉཱ་རི་ཏེ་ཕྱིད་པ་ _ ཕྱིད་བུ་ _ ཟླ༧། མེ་ཐབ་ཉི། སྒྱེད་བ། 

ྦ རཕྨྱིད་པ་གཅད་པ། 0 ལྕགས་རྒྱད། དའ སྨྱེད་པ། ( 

ཡྱིད་རླྱུར་ཿ ཡཝཝ། ཨཁྱས། ལེ་ཁའནི་ མི་མགོའི་ཕྱེད་བ་ཕེགས། 

ཅིདོ་ལ་རྭག་ཐ་ སུའ་ཅེས་ཐྲས་པར་།་ 
, བྱི་པའི་ཡེ་ལོ་ཅན། 

, ཕྷེད་ལ་ཉེས་པ་ ཡས་མ་ཤུབ ་པའི་ ལེ ལཾ ་ཅན་ 

ད་ ཕྱིད་ལུག། ཡེ་ཡའི་བྱེ་བྲག ྱིང་ ཏུས 

པའམ། ཨེད་ཀྱི་ཤུགས་ཕྙཾད' 
པ་སྟེ། བྱ་མི 'ནྭས་ 'ཐཱེཔ་ སེམམ་ ་ཊུམ་ པ་ཉ་ྲ། 

སྱྱིད་པ་སྐྱར་བཞི་ཆིང་ང་།| ¡ 
པྱིད་ལྱུག་པ་ ཨལས། ེད་ཐུམ་པ། ལེ'ཡཾ་ཅན། 

རྒྱབ་མ་ སྨན'ཏེ། ཞད་མ་རྤུན་གསུམ: 
སར ལོ་འའ་ར་ 

ཕྷེར་རྐང་ ` གས་ དང་ གྲུར ་ཕགས་ཀྱི་ 

_ མྦའ་ཡ་འདྲིཡ་བའི་ མཐའ ྲུ 

བཅག་ག | 



༡༡༠༡ གས༡༤༡༧༠༤ས༠༡༡༥༣༠༡༡༦༡༡༤༥༠༤༥༡ལ༠པ༧༢པ༡༢༣༠༦པ༢༤།།སྱནསཤམགས་བསལ་འབ)ས་པསསས༡༡༠༦༡༠༩༤༡༧༡ས་བསར་ཏགའ་མམའཉད་གསས་ཉརལ༡ར།ཿ༡༡༡༦༡༡༥༣ 

ཡཿ ཉུནཿ་མུཿ༦ན། གཡོ་རྒྱ། ཉེ" 

ཉན་ཉི་ཤའི་ཨ་ཧྱལ་ཏེ། 
སེམས་གྱ་གྱར་ཆེ་བྲ'སྟེ་ཚུལ། འཆེས་ བྱེད་པ། སྒྱ། 

དང་གཡེ་ཉེས་པ་དེའེ། ། 
སྒྱ་ཐབས་ ཚལ། གཡོ་ཐབས་ཀྱི་མིཇ།། 

སྒྱུ་བས་ཀྱེས་བ ཀ་བ་ བླས་འྲེད་བྱེད་པའེ། 

རྒ ་ནས་བཀྲྭ་བའམ་བརསྐང་ 
གྱིས་བརྐྱ་ཐ། 
ལཱཡ། རྤལ་པའི་རྣམ་འཕྲལ་ 

ཉ་བུ་དང་། ཨང་། རྙིང་ 
པ་མེད་པ། བརྫན་མ། 

སྱ འཕྲལ '་ཟྲས་ ཤྭ3་ཐུབ་པའི་མཚན། 

སྒྱ་འཕྲེལ་སྲས་བོ་ ཡུམ་རྒྱ་ཞཕྲུལ་མའཾ་སྲས་ཏེ་ 

སྒྱ འཕྲལ་ 

ྦ སངས་རྒྱས 

སྒྱུ་མ་ ཀྲཊ། སྭཱཡ། ཀློཏགཿ མིག་ 
འཕུལ་ལྟ་བུ་མི་བདེན་པ། 

སྒྱུ་མ་མཁན སཱཡཀྭརཿ མིག་འཕུལ་བྟེན། 
མཁན། 

སྒྱུ་མ་མཁན ་ྱེ '་མཆན་བུ་ རྒྱ་མའཞེ་མཆན་ བུའམ 

མྨེབ་མ། 

ྱུ་མ་ཅན་ ཏཉྩཀྭ །གཡོ་ཅན། ་གྒྱ་མ་ 
སྟེན་མཁན། 

རྨུ 'མ་ཆེན་པོ་ མཱཿ གྱྱ་ཞཕྲུལ་ཆེན་པཾ། 

ྦ དང་ སང་ས གྱབ ཡཾ རག ་གྱཾ 

མཆན། 

\༩¿/2༡ ` སྒྱུ་རྩལ 

སྒྱ་མ་ལྟ་བུ་ ཡཱ་ཡཔམ། མི་བདེན་པ་མིག་ 

ྦ འཕུལ་བྟ་བྱ། 

རྒྱུ་མ་བྱེད་པ་ མགོ་སྐོར་བ། མིག་འཕུལ་ 
བསྟན་པ། རོ 

གྤྱ་མ་མེད་པ། གཞོ་འཕྲུལ་བྱེད་པ།, 

སྐྱེ མའི་མཆན་བུ་ བྱ་མ་མཁན་གྱི་སློབ་མ་དང་། 

རྟགས་མཚན་གྱི་མིག་འཕུལ་ 
སྟེན་མཁན། ྲ 

རྒྱུ་མའི་ནོར་ བདེན་པར་མ་ཐུབ་པའི་ནང་ 
ཛས་ཏེ་ཕྩིང་པེ་མེད་པ། རྒྱ་ 

གད་ཀ་ཨ་ཅན་ཞེས་ཞེན། །ཅེས་པ་ཡའང་།| | 

མི་རྟག་ཅིང་རྩིང་པ རོ་ ངའི་རྫས། ངླྱ། དང་ད། 
སྒྱུ་མའི་དཔེ་བཅུ་གཉེས་ རྒྱ་མ། ཆྲ་ཟླ། མིག་ 

ཡོར། སྨིག་རྒྱ། མྨི་ལམ། རླ 
བརྙན། དཱཾ་ཟནི་གྲེང་ཁྱེར། མཾག་འཇྲལ། དངང་ 
པེའི་གཞུ། གླག །ཆྲ་བྲར། མེ་ལང་གི་གཟུགས་ 
བརྙན་ཏེ་བཅ་གཉིས་པ། ། ྦ 
སྷྱུ་མའི་ཡོ་ལང་ འཕྲུལ་བ་ཨཾན་ནས་རྩམ། 
སྒྱུ་མང་ཕེ་རུ་ ཅེ་རྱང་། ཁྱི་ཕྱང་། 
སླ མྙད་ ཨཿ ༩ ༨ དེང་ཛི། གཡེ་དང་བྱངས ཅོ ཟཉའ་ 

` སྒྱ་མ་རག་མཁན་ མེིག་འཕྲུལ་སྟེན་མཁན། 

སྒྱུ་རྩལ  ཀྭལ། ཤྲ། ཀུཡ། གཞུན་ 
ཨིད་འཕྲུལ་པར་བྱེད་པའི་ 

རིག་ཅ་ལ། ཨོན་ཏན། རིག་གནས་ཕེཾགས། { 



ྤུ་རྩལ་ཅན 

སྒྱུ་རྩལ་ཅན་ དཔའ་ཐ། ླ 

གུ རྩལ་དྲུག་ཅུ་ཅྩ་ བཞི་ ཡུང་ཕྲན་ཆེགས་ཀྱི་ 

` འབགྲེལ་པང་ གསུངས་ པ་དང་། 

བྱེ་ཀྲག་རྟཾགཝ་བྱེད་ཆེ་མོ'ལས་བྱང་བ་གཉིས་དང་ 

མི་འད་སྟེ། བྱེ་ཏོགས་ལབ། བཟེ་ཡ་ཕོགས་པར་ 
_ གཏོགས་པ་སུམ་ཆུ། རོལ་ཤའེ་བྱེ བྲག་བཙེ་བཅུད། 

ཀླུ་དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདྲན། གར་ཧྱི་ཆ་བྱད་ 

དགྲུ་བཅ་ས་ངེ ་བཅི་ང་གསུངས་པཾ པཾ།
 |ཡང་བྱུད་ 

མཁན་ཞྭགོའི་ཆ་ཞྲགེལ་དུ། འདད་པའི་མླ་ཐལ, 
དྲག་ཅུ་ར་བཞྩེ་གསུངས་པ་འདེ་དང་དཏ

ན་ནས་ 

ཡི་འྭ་འ། །ཞེས་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བད
་བྲའོལ་ 

ཟབ ནཐ བཅུས་འང་ ”གསུངཔ་ བ། 
།ཡང་པོ་དང་ 

ཕསྲེན་མ་འདེབས་པ་ པགས་ རེ
་ངེང་ བཀྱད་ངེ་ཕྱེ་ ( 

བས་དྲུག་བཅྲ་ངེ་བཞིའང་བརུད། རའ 

སྤུ་རྩལ་ས་ རྒྱ་པོའི་ཀྐྱེད་ཚལ། ° 
སྷྱུག'་ མོ་ ཁྱ་སླུག །མནའ་ རྒྱག་ ་ཏྟེ། བྱ་ 

ྦ གཞི་ཨ་མ་མནའ་མདི་ ཕྱག་ 
།འའེ་ཅམལེ་གནི་བོག་ཆོསར༔ 
སྐྱུང་བ" རྐང་མར་དང་ྲལ་ཆགས་ 

ནང་གི་རྐྱང་ག་ཡན། ། 

ཕྱུངས་པ་ ཅ་དབབས་སྭ་ཝ་བ་ལ་ཟེར 
པུ་ང་ཀ 
སྒྱུར བརྟཾཿ བརནཿ སྐད་ཡིག་བརྡ་ 

དན་པགས་བསྱར་བཞིན་པ། 

ཅཅ - སྣ ཟར ལོ་ཆེ 

༥༩༡4 
འཁུང 

གེ ་མ 

བྷུར་བཀོད་ བཀོད་པ་བཏང་པ། ཕྱར་ 

༩ བཅོས་བྱས་པ། ྦ 

སྒྱུར་བ་པོ་ ནཾམཡ་ བཟྒྱར། འབྱུར་བ། 

ྦ སྐར་ཐ། རད་བྱང་པ། ཌི 

ཡ་བྤྱང་བ། ཏུ ཁ་བྱང་ བ། དབང་ངྱང་ཐ། ཤུ 

65 ཐྭ། ཧེ ཕེགས་ འཇུག་ དེན་ མང་ང་་ 

སྨྱུར་བྱེད་ དྭཀ། བཏའཿ པ་ ་ཕག་ ་ཡའི་ 

མིང་དང་། ཤིང་ཏ་ཕེགས་ 
ཀྱ་ཁ་ཝཾ་ པ་ དང ཙིས་ཕོགས་བྱྱང་ཙཾ་པ་ ཡའང་། དཱ 

སླེ ._ ཐྷཀནཾ། པྲཔཾལྭ། ཕད། སྣོད། 
རབ་མ་བ་འ་ཐུ 

པཌ་ ཀྱིས་ ་བཟཾཕ་ ་པ། ཅམ་པ་ཞའླབ་པེཌ་ རླུགས སྣེ ད། 

རྱྱ་བྲཾ ་དང་| ཀཾ་བའི་སྣད་དེ་རྐྱལ་པ་འབྲེང་ཙམ་ 

དང་། ར་མྱེས་ཕྲགས་ ཡདང་། ] 

ཕྱེ་བྱུར་ ཡང་ ཀྱིར ་པ ཧང 3 གྱུང བའ 

ཡའང་ ་ 

སྦྱི།སྨྱུར' ར་པ་ དེ 7 [ཡཾ ་ཧ་ཅང་ག་བ། 

ཕྱུ་རྒྱ་སྐྱུར་བ། རྱྱ་ཕྱར་བྱེད་པའེ དེཾན། 
ར་ཐྲེ་ _ ཕྱབའི་སྱྱེ་མོ་དང་། ཕ་ཆེཞམ 

ྦ ° ཕ་ཚོ་དང་། ཕད་ཆེ་ཡང་ཟེར། 

ཕྱུ་པབོ་_ བཧཾཿ ཀུཔཱ། སྟོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག 
ྲ འྱབ་བླུགས་པའྲཾ་མྱེ་མཾ་ལྟ་བྲ། 

ཕྱེ་མཾ ཁུག་པ། ཕད་ཀག །རམ་མྐྱེ 

པེགས། 



ཀྐ ༄༅- ༢༡༥ ༢༢༩༥ 

ཿ བོ སྐྱེའུ 

སྒེ (སྣོད་སྒྱེད་ཆུང་པ། ཁུག་ཆུང་། 
ཟ་མ་ཏོག་ལའང་།། ་ 

སྐྱེའོ  བཧཀྲཛ་ སྒྱེ་སྣཾད། 

ཐྱེ བྲལ རེ་རབ་བདོ། ། 
ཕྙེད'ཐུ་ ཙུཡཾ། ཐྲབ་ཀྱེ་བྱེད་བྲ་སྟེ་ཐཐ 

རྡེ་ལྟ་བུ་ལའང་། | 

སྙེན་པ་ ཀྐྱེན་པ་དང་དཞྭ་མཚངས་ - 
པས། རྐྱང 2 'མགྱོགཔ ་པ 

དང་། ཨང་ཁང་ སླེན་པཾ་དང་ཤེབ་རབ་ཆེ་བ་ 

དང་ཕྱང་པེ་ཡའང་འཇུག | 

༢ ཤཤཱཡཿ ས་ལ་ཕྱེལ་པལྟ་བུ་ 

\༩//2 

ཕྱེལ་ 
དང་| བཤིག་པའི་དན་ 
ལའང་། | 

ཕྱེལ་བ་ འགྱེལ་བའི་དེན་ན། །ས་ལ་ 
སྒྱེལ་བ་ཡར་སླང་ཁྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

སྒྱོ ཀོ་བཞིསྟོད་ཆེ་བ་དང་། རས་ 
ྦ །ཏུག་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་ཡའང་། མཾ 

སྒོག་རྡོ་ དེ་ཨང་ཞྱ་ཁྲགས་ཤིང་འཕངས་ 
. བ་དང་ཡང་འཕྲལ་འཁར་ 

ལས་འཕེན་པའི་ད་ེ་མེ་རློག་ལྟ་བྲའི་རྡེ་འཕེན་ 
པེ ། : 
སྒྱོགས་ ཀཱཊ། ལྭཀགཡན། མེ་མདའ་ 

ཆེན་པེ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཞཁྱུལ' 

འཁར་ཕཾགས་ཏེ། ` རྨྱགས་རྡེཞམ་དྡཾ་རྨྱོགས་དང་། ` 
མེ་ཕྱགས་ལྟ་བུ། ཏཔ། 

སྒྲ་སྐད་ 

སྒྲ་སྐེད་གློག་དྭང་ 

སྒོགས་ཆུང་ དྡོ་ཆུང་བ་ལ་ཟེར། མེ་མདའ་ 

ཆུང་བ། £ 

སྒོགས་མདའ་ མེ་ཕྨྱོགས། 
སྒྱོགས་མདེལ་ མེ་ཕྱེགས་ཀྱི་མདེའ། 
སྒོགས་རྡོ་ རྡཾའི་འཁུལ་འཁར་དང་། རྡེ 

རྒྱགས་དང་། འུར་རྡེ་ཡའང་ 

མིང་པོ ༤ 

ཕྩོགས་ར་  རུྙགཔ་ཀྱི་དྭ་བ། 
བྷོང་བ་ ྦ གྱ་མ་རུང་གེས་བཕྱངས་བ་དང་། 

བསྒོང་དང་། རྒོང་བ། ཕྤས་པ། 
གླྭ་ཕྱི་ར་ཕྱོབ་པ་ཞྭེས་པ་ལྟ་བུའ།། 

གླེ - རྷ་ཤེསཀྱི་མཉན་བྱ་རྟེ། གཾཿ 

ཆཏི།འསྭཧ༔ ཐུདཾ། ཨཿ 
པྭཏི་ཡ། བླཱུའཱཾ། ར༩ཇཿ ཚཱདཿ ཕེ། གརྫན། བ 

ཤིཏཾ། ཀུཊཿ ཞྱེས་དང་། ཤབྡཱ། བརྙ། ཧེཧི། 

སྦུར། གཱཾ་ཏ། གྷཾ8། པྭཏིཧཾནཾ། ཁརྐུར། འདད་ 

ཨོན་ལྔའི་ཡ་གྱལ། དེ་ལ་རམ་པ་བཧྱད་ཡད་དེ། ! 

༣ ཟེན་པའི་འབྱང་བ་ ཡས་ འགྱང་པའི་ བྨ་དང་། མ་ 

ཟེན་པའི་འབྱང་བ་ཡས་གྱར་པའི་སྨ། -སྩན་པའི” 
བླ་དང་། མི་སྣན་པའི་སྨ། དེན་སྟེན་དའི་སླ་དང 

མི་སྟིན་པའི་ཟྨའ། །སྐད་དང་བརྗད་པ་ཡའང་ ྦ 

འཇུག ཟླ་ ཤེས་ན་དེན་ལ་མི་མངས 'ཐཱིར་པ་ལྟ་ བུ། 

_ ཨཱརཇབླཿ སླ་མྱིའི་མིང་། 
སླ་ཆེན་པོར་ཐྲེས་པའི་ སྷ་སྱེད་ཀློག'དུང་ 

ཤོ གློག་དུང་། 



སྒྲ་བསྐུང་བ 

སྒྲ་བསྐྱུང་བ། ཆེཾག་འགའ་ཤས་སྨ་བར་ཟེར། 

གཱི་མ།ན་ ཕུར་བུ། ལེགས་རྨར་སྐད་ཡ་ 

མཁས་བ་ལན། ། 

སྒཾམ།ཁས་པ་ ཕུར།བྲ། 

སྒྲ་བརྒྱ་པ།  བླག་དང་འབྲུག་ཟླ། 

སྒྲ་བྒྱུར་བ། སྐད་གཞུན་ནས་ཚྲར་བཅླར་བ། 

གི ་པྱར་གི་ལོ་ཌཱ །'བ། ཡེགས་སམླང་ཤྱི་སྐད་ 

བོད་སྐད་དྲ་བསྐྱར་མཁན། 

སྒེ་སྒྨྲགསས་ པ༩ཊཌཿ མདའ་འབེན་ལ་ 
འཕགས་པའི་སྨ། ྦ 

སྣ་སྒྲགས་པ་ ཨུཏཀད། གང་དྲང་འྲད། 

སྒྲསྷེ་ _ ཕྱགས་རེས་ལྟ་བྱའི་དེན་ཅན། 

སྒྲ་སྨྲོག་ སླ་འབྱེན་པའི་དན་དང་། ཕུམ་ 

ཅུ་ཙ་གསུམ་ཡྱི་ཕའི་ཆིབས་ 

པ་དང་། སྲིན་པོ་མྱིཞི་མེང་ 
ཡའང་ང་། | 

སྒྲསྨོག་རྒྱུལ་པོ་ རཔྲ། སྲིན་པོའི་ཧྒྱལ་པོ། 
ལྐདའི་མྲཤིན་བྲར། 

སྒྲ་ཡྨོག'པར་བྱེད་ རྦལཊ། བྱེད་ལས། 

སྒྲ་སྨོགསྲ་ ཀ8, ཌཱབཊ། བཱཱཊཿ སྤིན" 

དང་། རི་དྭགས་ང་ར་སྟེ་རི་ 

དྭགས་ཁ་ཤའི་མིང་དང་། སྲིན་པོ་འའང་འཇུག། 

མགྲིན།དམང་ཅན་ཡང་ཟེར། ཐཱ 

སྒྲ་ཤྣོགས'སྐད་ཆན” བོང་བའི ་མིང་། བོང་བྲ། 

སྒྲ༡གཅན་ཟ་བྱེད 

སྒྲ་སྨོགས་ཉན་ བཧཧྲ་བིན་གྱི་རྟ་ཅང་ཤེས་ 
པའེ་མིང་། 

སྤ་བྨམ་གྲས་ ཆོས་མགས་ཀྱི་སླ་བསླགས་ 

ཟིན་པའི་འདབ་ཆིག། 

ལྨཾ་ངྡན” ཨསཱརཿ སྷ་མ་ཨིན། 
སྐད་མི་སན་པ། 

སྤེ་ཛན་སྤྲང་པ།  35ཿ སྙའི་བླ་མཁན། 
སྒ་ངེས་པར་སོན་བ། ཆོན་ཤི་སླ་དག་པར་ 

འབྱང་བ། 

གྒེ་ཅན་ རབིཏ། འབྲུག་སླ། སྤིཾན་ 
སྒའམ བྲེག །ཕསེང་ཀེ་མའེ་བྲ་ 

ལའང་། ། 

སྒྲ་གཅན། _ ནཱཧུ་ མཧིཀེཨ། ཏམ དྭཧཱལཿ 

མུལ གསཏུ། བསམ་འ 

ནམ་ཧྱལ། མགོ་ཟུམ། ཉྷི་བར་འཕར་འྲག། 
མ.ཐཾ་རིཔ་སྟང་བྱེད། སྤིན་ཡས་རྐྱལ། བྲ་ཉི་རྐྱེས། 
མུན་པ་ཅན། ཟླ་བ་འཇེམས། ཟླ་བའི་དགྲ། 

བཟའ་ན་བ། ཡམ་ནག །ཤ་ཟ། སེང་གེ་ཡོའེ་ 
བུ། ་བསེད་ནམས་ལན་རྟམས་ཟེར་ཏེ། གཟའ་ 

རཧུ་ལའི་མིང་ང་། | 
སྒྲ་གཏན་ མཇུག་མ་ དུས་ཀེམེ། 

སྒྲ་གཅན ཐེབས། རྨ་གཅན་ཁ་ལྟ་ཕྱེགས། 

སྒྲ་གཅན'འཇིན' སྟོན་པའཾ་སྦམ་རཧྭལ། 

སྒྲ་བཅན་འཇིན་བཤེས་གཉེན། རཧལམྦཾི5། 

སྲས་རཧུ་ཡའི་གྲེགས་པ། 

༡-:.** 
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སྒྲ་གཅན་ལུས་འཇོམས 

སྷེ་གཅན་ལུས་འཇོམས་ རཧུསཱཿྟཾཧྱཾད། ཁྱབ་ 
འཇུག ། 

སྤྲ་ཐཅན་ བསྙད་ ཁབ་འཇུག་སྟེ། དེའི་རྫེན་སྟ་ 
མེན་པླ་གཅན་བཔད་ཅེས་ 

ཟེར། འདི་ལག་རྫོན་འཇུག་ཡད་མེད་དཔྱད། 

ཆེད སླཞི་རྒྱན་ཆད་པ་སྟེ་པྨ་ཐེས་ 
རྒྱ་མེད་པའམ། སླ་གསའལ་པེ་ 
མེད་པརལྟ་བུ་ལ་འཇུག ། 
མཧརྦལ། པླ་སྐད་ཤུགས་ཆེ་བ། 

'་བ་། རྐད་སླ་ཆེན་པའམ། མཾང་ 
ཆེན་པ། 

_སྒྲ་ཆེན་པོ་ མཏརྦཔ། སླ་ཆེང་གྲགས་པ། 
སྒྲ་ཉམས་པ་  ཨཔཤདྡ། ཟུང་ཆཌ པའི་མིང་། 

སྒྲ་གྭཉིས་པ་ ཀྱྲེའུ། དུ་པ་འཇུག་རིང་། 
སྣ་སྙན་ པུཀཱནཿ སྐད་དང་རོལ་མོ་ 

ཕྲེགས་ཀྱི་བྨྲ་རྩན་པ། 
པྷ་རྩན་འཇེབས་ སྐད་ཤིན་དུ་སྙན་པས་རྟ་བར་ 

ཐྲད་པ་ཡའ། ། 

སྒ་བརྙན་  པཀྲི་ཀཱཏཾ། རོལ་མི་བེ་ཐག 
ཞཱཾག་དང་། བྲག་ཆ། 

སྒ'ཏེ ག' རྐན་བླ་ཏོག་པ། 
སྒྲ་དག་པ་ སྒྲ་དག་ལ་ཆེ། ག་གསལ་པ་ལྟ་བྲ། 

སྒྲ་དེན་ ཤབདྭདྡྷ། ཆེག་དེན་ཏེ་བརྗེད་ 
. བྱེད་ཀྱི་སླ་དང་བརྔོད་བཞྲི་ 

དན་སྟན་པ་ལྟ་བྲ། 

བས * ,ྔ 
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སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་ཕེ 

སྒྲ་དྲག་པོ།  འབྲུག་སླ་ལྟ་བྲའི རྨ་ཤུགས་ 
ཆེན་པ། 

སྒ་ལྡན་ མཉིཀཿ་ དབང་ཕྱག་གི་གཞུ་ 
དང་ཤིང་རྟའི་མེང་དང་། 

ཨང་རྒྱ་མཆོ དང་། སྤྲིན་དང་། བྱ་རེགང་ཕོགས་ 
ལ་འཇུག། པ 

སྒྲ་ལྡན་སྐྱེ་མེད་།ངྱབ། དབང ཕྱག་གི'གཞུ། 
སྒྲ་ལྡན་ཅན་ _ ཁྲིམས་ཁུང་། 
སྐྲ་ལྡན་པརྨང་ སྤིན་མིང་། 

གླསྡར་ སླ་དག་པར་འབྱིན་པ། 
སྒྲི བླའེ རྗེས་ཕུ་འབྲངས་པའི་ 

རྟོགས་པ་དང་། ཨང་ཆོག་ 

ཙམ་ག་བའི་དེན་ཡའང་། ། 
སྒྲ་བ། ཐྭཏ། གཏམ་བརད། 

སྒྲ་བྱུང་ལཾ་  བསྲར། པླ་ཡང་བཏྱར་ 
_ བྱང་བ། 

སྒྲ་ཀྱེད།_ ཕྱ་བྱེད་དེ། །ཁྱེས་པ། འདེད 
_ ཐྟ་དང་ཐྭ་མོ་ཨཱཱཱཿ་ 

སྒྲ་བྱེད་པ།  རྨ་བཟེ་བ། 
སྒྲ་དབྱ་ངས་ ནེ་ཕེཏ། སླ་རྤྱའི མིང་། རཾ 

_ ཀེ 'བྨྲ་དང་། དབྱངས་ཕེགས 

ལའང་། 

སྒྲ་དབྱངས་རྒལ་པོ་ སྨན་ཐ་བདེ་གཤེགས་ 
བརྐྱད་ཀི ཅ་ ཚན། དེ '་བཅེན 

གཤེགས་ མ་ གླ གྱང ཁྱི །རྒྱལ་པ [ ནཾ ྨ  



ྤྲ་དབྱངས་ལྷ་མ 
སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་ ངག་དབང་ཐྷ་མོ། དབྱངས 

ཅན་མ ཚངས་བའི་ཕྲམ་མོ། 

ཚའཔ་པྲམ་མ། མཆོ་འབྱང་ལྷ་མ། ལྱ་མཾ་དབྱངས་ 

ཅན་མ་རྣམས་ཟེང་ངོ། ། ྦ 

སྒྲ་འཁྱིན་ ཀུཊཿ ཧཱཕཾཀ །བྱ་བཉུད་ཀྱི 
མིང་། 

སྒྲ༡འབྱིན་ཕ།  ནདཉི' འབབ་ཆུ་དང་། 

སྐད་ཕྲོནཔ་ལའང་། ། 

སྒྲ་འཀྱེད་  སྐད་འདེན་པ། 
སྒྲ་སྦྱོར་མ་ སྒའི་ཆིག་ཕྱྱོར་བང་བྱེད་མ 

སྒྲ་མི་སྙན། ཀུབརཿ ཀུར། གླིང་བཞིའི་ 
_ ཉནང་ཚན་བྱར་སྨ་མི་སྟན། 

སྒྲ'མི་ སྣརྣ'གི'ཟླ' ཀོངབཱ། བྱང་སྨྲ་མི སྨན་ 
གྱི་གླིང་ཕྲན། 

སྒྲ་མེད ཤིན" འབྲུག་སླ་མི་སླགས་པའི་ཆང་ 
སྤྲིན། ` 

སྒྲ་ཅཾམ་ ཁནན། མོང་ཙམ་མམ མིང 

སྨས་བཞག་ཝཙམ། 

སྒྲ་ཚད་ རིག་གནས་ཆེ་བ ཝའི་ནང་ 

_ ` ཚན་སླ་དང་ཚད་མ། 

སྒྲ་འཇིན་  ཧ་བ ནྟ་བའི་དབང་པོ། 
ཨ་ཆག ། དྲི 

སྒྲའི་སྐྱེ་གནས ཆོག་གི་ཅ་བ། 

སྒྲའི་རྒན། _ ཡམཀ །རྣན་ངག་ནང་ཚན་ 
གྱི་སྨ་ཧྱན། 

༣\༩༡/.$ སྒྲ'སེར་བཞག 

སྒྲའི་སྟེ་མ།  དཔེ་ཆ་ཉེག་དང་སླ་ཕྱེད་པ། 
སྐྲའི་གནས་ ན་བ། ཨ་ཆོག། 
སྒའི་ཆེར་མ་མེད་པ་ གྲེ་བ་འདར་ཐེཇ་སྐད་ 

བུན་པའམ་སྐད་ཆད་པ་འདྲ་ 
མོར་ཟེང་ཀྱང་། སླང་ཞིཾབ་དཔྱད་གནང་དགོས། 
སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་ སླ་ཡིས་དྭངས་ས། །འད་ 

ཀིས་འཇགས་ས །ཟེང་ཀྲིས་ 

ར་རེ ཉེས 
སྒྲ་ཡ་གནས་ ཀཿ། ནཔ། ཨཆག། 
སྒྲ་རེག་ བརྡ་ཕཱད་རིག་པ། 

སྒྲ་རེག་པ ཤབྡྲཐདྲ། ཤདྡཱ་ཚུན། ཤདྡ་ཙན། 

ྦ འི་རི་དམ་ གནཔ། 

སྨྲ་རུ༡ ཤར་ ཆེག གི་དབངས་རིང་ངཇམ། 
ཆག་ཏུ་བྲཔ་པ། འྲ 

སྒྲ་ལ་མཁས་པ་ ཤབྡུག |བླྲ་རིག་ལ མཁས་པ། 
སྒྲ་ལས 'བྱང་བ་ མེང་ ཆག་ ཡས་བྱང་བ། 

སྒྲ་ལེན' འཕྲལ ཆས་ སྐདཔླ་ལེན་པའེ་འཕྲལ་ 
_ ཞཁར། རཌིའ། ཟླ ལེན་གླག་ཟྒམ། 

སྒྲ་ཤེས་ན་  ཆོག་ཤེས་ན་དན་ལ་མི་ 
རྨངས་པ། 

སྒྲ་བཤད་པ་ སྨའེ་གཞུང་འགྲེལ་བཤད་པ། 
སྒྲ་སེང་རིག་པའི་བླ་ཧྲོས་ མཉྤའི འཇམ་ 

དཔལ་དབངས། 
སྒྲ་སོར་བཞག་ པླ་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར་དེན་ 

ྦ ཡཆ་ནོ་གར་བྱ།ག་ཐ། 



སྒྲ་གསང་མཐེན།པོ 

༢ ད༽ ༠༨ 

ཧྲ ་གསང་མཐེན་ པོ་ སྐད་ཤུགས་ཆེན་པའ་མིང། 

སྒྲ་གསལ་ ཆོག་རྨ་གསལ་བང་བརྗད་པ། 

ཡྨགས་ བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཞིག་དང་སླ་ 
སླགས་པའི་འདས་ཆེག ། 

སྨགས་ཀྱེ་དར་ཕུག་ ཡུལ་མིང་གང་གསལ་ཏེ་ 

ྦ དེར་གནས་བའི་ཕུག་པ། 
ཕཱགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་ བོད་ཐེ་ཁར་ཡོད་པཞི་ 

བྲག་ཕྱག་གྲཌ་ཅན ཝིག ཡའེ།| 
སྒང་བ་ ཡང་སླེང་བཞི་མིང་ཏང་དང་། 

བསླངང། བསླང་། སློང་ཞྱེས 

པའེ་སླང ང། 

སྤྲབ་དེངས་  ཨཱཊཔ། 
སྒྲལ་བ་ ཆུ་ཕྟགས་ལས་ཕརེལ་རྨོལ་བྲ། 

སྨས་མངོན་པར་གོ་བར་བྱེད་ ཆེག་གམ་བརྡ་ 
ལྟ་བུར དེན་གསཔལ་བང་ག་ 

བོ བར་བྱེད་པ། 

སྨས་བརྗེད་ མིང་བརྡ་ཙམ་གྱིས་བརྗད་པ། 

སྲི ་བརྟེན་ ཀི 
སྲ ་ནམ མོ ཕཊཿ ཅང་པོའམ། ཕྱང་པོ། 

ཐེ རྨ སྨིལ 
སྤྲིའུ་ཆུང། _ ཟག་པའ་སྣེད་ཟེརམ། འདིར་ 

སླང་ཞིབ་དཔྱེད་དགས། 

སྒྲག་ 9(ཊ#§ གི་རི་མ་དང་ཤལ་ 
སླིག་པ། གྲ་སླིག་པ་དང་། 

དམག་སླིག་པ་ལྟ་བྲ་གྲབ་བཤོམ་བྱེད་པ། 

སྒྲིགས་འགྲེ 

སྐྲེག་ཁཀྐོད། འཆང་གྱཾ་ཉ་བྲའི་སླིག་ཡམ་ 
ྦ བཀད་པ། བོ 

སྤྲིག་ཆ་ཞུ་བ་ གྲ་སླིག་ཁུ་བ། 

ཐེ གཅས།་ ཐབྲ་སླིག་བྱེད་པའི་ཨཾ་ཆས། 
སྤྲེག་པ། བརྙིགས། བརླིག །ཕླིག ། 

སླིགས་ཏེ། གྲ་ཕོགས་འགྲིག་ 
པའི ་དེན། ཕླིགས་པར་བྱེད་པ། 

ཕྒྲཾག སྒྲར་བཅུགས་ ཕླེག་ཁྲིམས་སེཌ་བཙུགས་པ། 
སྒྲིག་ཚུ་གས་ ཉག་ས་གང་འཁེལ་གྱི་མ་ཚཌ་ 

སེ་མཾང་གཱ་མྨོག་བྱེད་པ། 
སྒྲག་ལད་ བྲད་མེད་ཀྱི་སླིག་ལད་དགའ་ 

ཞིག་བྱང་འདུག་ངང་། ཞེས་ 
པ། བ་མེད་དང་མཉམ་སྡེབས་མམ་འདྲེས་ཉད་ 
བྱང་བཞི་དན་ལའོ། | 

སྤྲེག་ལམ་ སླིག་ཁྲིམས་ཀི་ལམ་བྲོཝ་ཏེ་ 

སླིག་ལམ་ཐིུག་ཕོང་བ་བེས་ 
ླུ _ པ་རྟ་ཐ། ་ུ 
སྒྲགས་ ཨུངྒར། སླིགས་པའི་དགག་ 

ཟས་ཆེར་བ་ནང་། ཕླིག8་བྷ། 
ཤྲ 'པགས་ ༣ ་བའི་ བརལ ཆིག ཱ  

སྨྲེགས་འགྲེམ་ ཕླིགས་བཙུགས་ཀྱི་ཡམ་ལྟར་ 

འཕྲེམ་པ་སྟེ། བསླབ་པ་སྨོབ་ 

གཉེ ང་གྱི་ད་ན་དྲ་འགྲེ་བ། 
གྲལ་སླིག་ནས་འགྲོ་བ་སྟེ། 

> 
སྦྲེགས་འགྲོ་ 



སྒྲེག་ཡེག 

སྒྲིག་ཡེག་ ༨ ་བཅའ་ཡིག་ལྟ་བྲ། ུ ལྕགས། 

པར་ཡིག་འབ། 

སྐྲེགས་ལམ་ གློ་ཕླིགས་ཀྱི་ལམ་སྡཾལ་ཏེ་གྲ་ 

ྲ པ་དང་སྨཾབ་ བྭའི་ ཕྱོད་ཚུལ། 

སྒེག་གཤམ་ མཆེད་པ་དང་ 'པྟེན་མོ་ཕོགས་ 

གྲྭ་སླིག་ཅིང་གཤོམ་པ། ., 

སྒེགས་སྲོལ་ ཝུགས་སྲེལ། ྦ 
སྐྲེན་ ྦ མཁས་པ་དང་། སྤེ་བ་ཡ་ 

འཇུག །འབད་པ་ལའང་ 

འཇུག་པའི་སྐབས་ཡད། 

སྨྲིན་པ་ ཨོཾ ཉྭ །རིག་པ་མྨེན་པ 
དང་། མཁས་པ་དང་། པིན 

ཡམ་རངེམཆེན་ ཀཿ དང་ ། _ བརེན་པ་ཅན་ཏེ། 

མའི་བརྡ་ བཀོལ་ ཉེ ་མཁོ་བསྔཔ་པ་ལས། སླིན་ 

པའམ་གྲིན་པོ་ནི་ལེ་ཤར་མེད་པའི་མེང་ང་
། ! 

སྒྲིན་པོ་ 
པ་དང་། གླེམ་པ་དང་། 

སླིམ་པོ་དང་། ཅང་པོ་དང་། དྲང་པོ་དང་། ཕྱང་ 

པོ་དང་། གཡེར་བག་ཅན་དང་། 
རྣམས་ཡ་འཇུག་ག | 
སྒྲིབ' ཨཱབང༩། མག་མཐེང་བ་ 

ཤེས་ཅན་ 

སླིབ་པ། མེ་གསཝལ 'བང་བྱེད་ 

པསྟེ སྤིན་དང་མུན་པ་དང་གཞན་ཡང་ཉི་ཟླ་ལ་ 

ངླ'གཅན་བྱིས་སླིབ་པ་ལྟ་བུ་ལའ།། 
༤ ༤༨ ཇ༽ ༢ ་ 

སྒྲེབ་ཀྱང་སྒྲབ། ཤཾན་དཱ་ཕུན་ནག་པགཔ། 

པཊ ཅཨཿས་པ་ན༢ 

སྙབ་པར་བྱེད 
སྦྲིབ་ཆག་ དྭས་རྱྱན་གྱི་ཅིཔ་ལས་མང་ 

མང་འདྲེབ་པའམ་ཕླིབ་ཅེང་ 

ཆག་པ། རོ 

སྒྲེབ'འཇོམས་ སླིབ་གཉིས་འཇེམང་བྱེད་དམ 

ྦ པའི་ཆྲོམ་དང་། རྡེག་རླིབ་ 

་ ཀུན་འཇམམས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ལའང་། ། ( 

སྤེབ་གེི་པོ་ £རྗད་དང ཉར 
སྦྲིབ་པ་ ་ ཨཱབརནི། ཙྫངདྱ། །ཨྭབརཊ། 

བརླིབས། པདྨེབ། སླིབ། ཉི་ 

མའཾ་འད་ཟེར་སླིང་ཉང འྟེཔ དང་། སྤྲིན་པས་ 

ཕླེབ་པ་དང་། པ་ཊཡ་སྟེ། མ་རིག་པའི ཟླངའི་ 

སྤུབས་ཀྱེས རྤྲབ་པ། པརྨིལརཌ་སྟེ། ཡོངང་མུ་ 

བསླིབས་པ་ཞྱེས་པ་ལྟ་བྲ། ་ 

སྒྲིབ་པ་ལྔ། དདད་སྲད་ཀྱེ་ཕླིབ་པ། གནོད 

ྦ པེམས་ཀྱི་སླིབ པ། རྨུགཔ་ 

རོད་ཀྱི་སློབ་པ། གཉི་ད་ཀྱི སླབ་པ། ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་ 

པེིོ་་དད་ིི་ཾ་ྨ]1[།ིྭོ 

སྒྲེབ་པ་ གཉིས་ ཀླེཤབྲཏཾ། ཉན་མངས་པའི་ 

ཕླིབཔ། ཇྲེ་ཡབྲཏཾ། ཤེས་ 

བྱའི་སླྲིབ་པ། 

སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམས་པར་སལ་བ་ 
སྲད བངར༩ཿ མད་ 

ཞིག་གི་མཚན། 

སྤྲེབ་པ་རྣམ་སེལ་ ཉེ་ཕྦས་བརྱྱད་ཀྱི་ཉང་མཚན། 

སྒྲེབ་པར་བྱེད་ བྱེད་ལས། བོ 
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སྒྲིབ་བྱེད 

སྒྲེབ་བྱེད་  གུཧ། ཇམནིཀྭ། གནས་ཡུཌ 
པགས་ཕྨིབ་བྱེད་ཀྱི་བདེན་ 

ཟུ འཇིན་ལྟ་ཐྲ། བོ 
སླེབ་བཞི། _ ཉོན་སླིབ་དང་།, ཤེས་སླིབ་ 

དང་། སྟོམ་འཇུག་གི་པྨཾབ་ 
པ་དང་། བག་ཆགས་ཀྱི་བླིབ་པ་དང་བཞུའེ། | 

སྒྲེབ་ཤིང་ གཞན་གྱིས་མི་མཐྲོང་བང་ 
སླེབ་པར་བྱེད་པའི་ཤཾང་གི་ 

རྫས་མྦྱེང་ཁྱཾག་སྟེ་སླིབ་བྱེད་སྣ་ཆོགས་ཅེས་པ་དང་། 
བཱ་ཏའི་ ཟློ་ཨཾས་སླིབ་ཤིང་བྱེད། ཅེས་པ་ལྟ་བྲུ། 
སྒྲེབ་སེལ་ _ སླིབ་པ་རྟམ་ཕཾཡ་ཏེ། ཉེ སྲས 

བརྐྱད་ཀྱི་ ཨ་བྱལ། 

སྒྲིམ་པ།  ཏྐད་བ་ཕྲིམ་པ། རིག་པ་མླཾཨ 
པ་ལྟ་བུ་དང་། བརྨཾམ་བྱ། 

སླེམ བྱེད་སྟེ། བཕླེམས་པ་རྟེ། བློ་རིག་མྨིམ་པ་ 
སྭགས་དང་། ཅང་པབྱེད་པ་དང་། བརན་པཾ་བྱེད་ 
པ། གྲིམས་པར་བྱེད་པ། འབད་ཙེོཝལ་ལམ་བརོན་ 

འབྱུས་དང་། ཕྱང་པ་དང་། འཕྲལ་དྲ་སེམས་ 
འཕར་བ་ལྟ་བུ་ཡའང་ཟེར་ཨང་ཞིབ་དཔྱེད་གནང་། 
སི མ་པོ གྲིམ་པོའམ་ག་ཆོད་པ་དང་། 

མཁས་པ་དང་། རྨིན་པོ་ 

སམེགས་ཡའ། ། 

སྒིམ་ལྒོད་ སྐད་པ་དང་བླ་ཙེ་དང་ངིག་ 
ེ པ་ཕོགས་ཀྱི་འབྲིམས་ཀློད་ 

ཡ་འཇུག་གེ 

`. ˆ» «÷ 

\"¿ © སྒྲང 

སྟེམས" ཆོགས་ཆས་ གྲྭ རླིས་བཞི་ 

བསྟུལ་ཆིག | 

སྒྲའུ་ཆུང་ _ འཇག་སྣོད་ཀྱི་མིཇ་། 
སྤྲིལ བལཏི། ཡཊཿ རྐུད་པ་སྲིལ་ 

_ ཕ་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་ཧུ་ 
ཟླ་སྨེལ་བ་དང ། ཤག་སཕླཾཡ་ཡའང་།། 

སྒྲིལ་ཁ་ དར གཔ་དང་ཤག་བུ་སྟེ། ཁ་ 

ཉི་ཤུ་ཅ་གཅིག་ཡཾད་ངའི་ 
གྲོས་ཆེན་ཟླིལ་ཁཞྩེས་པ་ལྟ། 

སྤྲིལ་རྗ་  ཇ་ཐག་ལ་ཟེར། ་ 
སྤེལ" ་སྤྲེལ་ཆོང་ དངས་ཟེག་ཕན་ཚུན་བརྗེ 

བའི་ཆོང་། ྣ 

སྒྲིལ་བ འགྲིལ་དང་། བརྫིཡ། འཁྲིལ་ 
བ། ཐག་པ་དང་ཤག་རི་ཡ 

སླིལ་བུར་ཟེར། 

སྒྲིལ་མ་ སྐུད་པ་སྨིམ་ཅན་ལྟ་ྲ། 

སྤྲེས་ཁྲིམས་ སྙཾས་བརྔག་པ་ཉེས་པའེ། ། 

ལྷུག་པ་ ས་ལ་ཐྲང་བ་སླག་པ་དང་། 
ཞུབ བ། བསླགས་པ། བཟརླག་ 

བྱ། རླུག་བྱེད། ཟི ཞིག་སྒགས་དང་ཞྱེམ་པ་ལྟ་བྲ། 

ལྤུང ཨར པང ཟ་ཁྲ་ཇབ་ 
བརསྒྱང་། སྤྱངས། རླུམ་ཨང་ 

གྱང་མཁན། རྒུང་གྒྱད། སྐྱང་གཏམ། 

རྫེན་གྱི་ཡེ་རྒྱས་སྟ་ཚོགས་དང་། རོ་རྦྱང་ལྟབྲ་དང་། 

སྐྱང་ཆད།་པའམ། རྗོན་རབས་ཀྱི་རྱྱང་སྟེ་གནའ་ 

དས་ཀྱི་གཏམ་དང་། བཟླབ་བྱ་ཕོགས་ཡའང་་ 

རུང་། 



སྦང་གཏམ 

བྲུང་གཏམ་ 

ཡཐ་ ཝེའི་ བླ བོན་ གྲི་གྲུམ་
བཙན་པའི 'རོན་ ངོ 

སྩང་མ་ 

སྦྱང དཔེ་ 
སྒང་བ་ 

༄ 

རྔོན་གྱི་ལོ་ཧླུས་དང་། -.དཔེ་ 

གཏམ་དང་། 

ཟའ ་ཐྲང་ལྟ་བྲ། 

འབཔེལ་གཏམ་ 

དུ་བྱང་བའི་བན་བྱི་ མཁས་
པ 

ཁྱིག | 

སླང་ཤད་མཁན། 

གེ་སར་གྱི་སླང་དཔེ་ལྟ་བྲ། 
བླང་བཤན་མཁགན། སུང་ 

བབས། 

༦ ་ྲ་གྲན་བ།` 
༩ སྦྲ། པྲཏཾགརྫཿ འགྲན་ཟླ་ 
བྱེད་པའི་མིང་། ཧྲེལ་བ་དང་། 

གཅད་པ་ལའང་། | 
ྦ ༦ གའ ་ ཐ 

ཡའང་། ། 

བྲབ་དཀའ་བ། 

ཕླབ་པ་ཧྱབ་སཞི་་ཁང་པ་ཐྟེ། 
མཚམས་ཁང་། 

སྦྲ །ཧྩ་དང་ཆེས་དང་ 

ཡས་དན་ཕགས་སླབ་མཁན་ 
ཏེ་འཆོལ་མཁན།, 

སྒྱབ"'ཡན། སྐུ་རེམ་སླབ་པའི་ 

= རེ) ྦ 

¥༩༤༠་ སྒྲབ་པ་བཀན་ཁྱགྱད་: 

སྨྲབ་འཆག་ _ གསར་པ་ནས་ཨར་སླབ ཧྱཾ་དང་ 
ཀག ཉིོང་པ་ནས་མར་འཆག་གུ། 
ཤྩབ་རྟགས་ ་ཕྱ་ཕེགས་སྒྲབ་པའི རྟཌ་ ཟླ 

ངུ ང་མཚར་ ཅན་ ཐན་ པ། 

པྨབ་ཐབས སཧྷན། པཀྲཧ། ཡེ་དམ་ ཊཱ 

ྦ ` _ ཤྲའི་ཆྭ་ཆོགས་སླབ་ཐབས།- ` 

རྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཆེ་ སཱཧྙན། སྲཧ། .ཕུ་ཏཱའི་ 
ཕྱའེ་སླབ་ཁབས་ཀྱེ དཔེ་ཆ་ 

ཞྱུག་ཡའེ། ! 

པྨབ་དང་ཡུན་བྱ
ེན་ རང་ཕྱགས་བྲད་པ

ར་སླབ་ རོ ་ 

པ་དང་གཞན་ཕྱཌ་སུན་བྱིཞ་པའ།|| 

ཅུཐ་འུས་ སཱདྙཀྭཏྭ། ལུང རཾགས་ཀྱིས་ 
ཡོ 

ངོ 

རསྒབ་ནྭས་པ། 

ཨདྨབ་པ་ སདྷན། ཨྲདཡ། བརི། 
༄ 

ཨརྫན། པྲཏཾསརྟེ། ནིངངཿ 

བརྒྲབས། བརཟླབ། ཕསླབ། འབྲུཔ་པ། བྱེད་ཆེག' 

ཟླ་ཞས་བཏགས་པའི་མང་། མླབ་ཐབཔ་ཐྱེས་པ་ 
ལྟ་བུ་དང་། དན་གླབ་པ། ཞཾར་ཕླབ་པ། ཨཾ་ 

དམ་ཉྭ་སྐྱབ་པ་ཕེགས། ̀  

ྨུབ་ཕ་བཀའ་བརྒྱད་ རྙིང་མ་ཝུགས་ཀྱི་སླབ: 
བཐབས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རསླ། 

པད་གསུང་། ཨང་དག་ཐུགས། བདྲད་ཙཾ་ཨན་ 

ཏན། . ཕུང་པ་འཕྲེན་ལས་དང་། མ་མོ་རྲཾད་ 

གཏོང་། དམོད་པ་དྲག་རྔཌ། འཇིག་ ཏི ཡེ 

བསྟད་དེ་བགྱད་ད། ། 

འ རྭ 

ཕུ ཡྫ ཇས = ་‰ ̂  



སྒྲབ་པ་པ་ 

ཡི་དམ་ཧྷ་ཕཾགས་མླབ་པའི་ 
གང་ཟག ། 

སྤྲབ་པར་བྱེད་པ་ བྱེད་ཡས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྫ། 

བོ སྒྲབ་པ་པོ་ ། 

སྤྲིབ་བྱ  སྲིདཀར། སྐད། ཉ་ཐགས་ 
ཟི སླབ་བ་དང་། སླབ་པར་བ་ 

བ་ལའང་། ། 

པྤྲུབ་བྱེད། _ ཨཛྫན། རོརཱ། རཱཧྙཾ། སླབ་ 
ྦ པར་བྱེད་མཁན། 

སྦྲབ་རན་ ྦ དུརྒཾཧཾ། སྒཔ་པའི་དུས་ལ་ 

སླེབ་པ། 
སྒབ་ཁྲས་པ།་ ལམས་མྱད་ཀྱི་ཆེང་། 

སྒུབ་ལཾ་ དབང་ལེ་དང་རླབ་ཡེ། 

ཕྤུབ་གཤེན་ བོན་གྱི་སྟ་6ཾག ! 
ཕྩིབ་སླ་པ་ ལབ་སླ་བ། དཀའ་ཆེག་མེད་པ། 

སྦྲབ་སྨྲ་མ།  ཆེག་མེད་ལེན པ། དཀའ་ཡེད། 
ཕྩབས་ཤིག་ སཱངྙཡ། བིཧིཏ། བརླུལ'ཆེག 

སྷྲི་ཅན་ _ གས་མེད་གཅེར་བ། དམང་ཤང་། 
སྒྲེ'བྲོ་ སླེ་བ་དང་། གཅེར་བྲ། ས་ཇྗེན། 

སྒྲེ་བ་ སླེ་བ་དང་། སྒེ་མོ་སྟེ། 

པ སྒྱེ"བྱ," ཕྱི་བྲེར་དང་། མག་པ་འབའ་ 

_ ཞྭུཾག་བྲེགས་པ་དང་། གྲ་པའི 

སྒེན་མ་གསུམ 

སྒྲེའུ'དང སྨེའུ་ཆྨུང་ འཛག་སྣེད་དང་། རྐྱལ་ 
ཆུང་ཡང་ཟེར། 

སྨྲེག་པ།  ནིགར། བྱེན་དྲ་འབྱིན་པ་ 
སྟེ་ཟས་པེགས་མ་ཞྭ་བས་ 

ཕླེགས་པ་རྒྱབ་པ་དང་། གསུད་པའང་། གསུམ་ 
པ་ཤྱེན་བཟླག | 

སྒྲེགསྲ་པ་ ནིཾཀྭར། གསུས་པའམ། ཟང 

གྱེན་ཟླག ། 
སྒེང' ཀྱལ་མཚན་དང་ལག་པ་པེགར 

ཨང་ཏང་པའམ་ཨང་བཏེག་པ། 

སྣིང་སྒིང་ - ཉེག་ར་རླེང་ཟླེང་ཁང་ཉེད་པ།་ 
འདིས་མེན་ཐེས་པ་ལྟ་བྲ། 

སྦྲེང་བ་ འགྲེང་བ་དང་། ཧྱེན་དྲ་སླང 
བའི་དོན། བརྟན་པའི་ཧྱལ་ 

མཚན་ཡང་བཉེགས་པ་མངའ་ཐང་དར་བའི་ལོག་ 
པུགས་ཨང་ཕླང་པ་རྟ་བུ། བཟླེངས། བསླེང་། 
སླང་། སླྱེངང། 

སྨེན་ང བླེན་མེ། གཅེར་བྲ་དང 

གཅེང་མ། 

སྨྲེན་མ་ ནཤཱཿ གོས་མེད་གཅེར་བྲ། 

སྨེན་མེ་གསུམ་ ཆུང་ནི་ཆྲ་མེད་སྨེན་མཾ། 
_ཡུལ་འཁར་མགན་མེད་སླེ 



ཚི 

སྨྲས་པ. 

སྗེས་པ་ རླེག་པ་ཤིན་དུ་པ ཏན་པའེ་ཉེཕྲ་ 

བཤད་དེ་འདི་ལྲ་ཁངས་གནས་ 
བྱཧ་དང་ཉེར་བརྐྱད་བྱང་ཞྱིང་ཟེར་རེ།} 

ཕི ག་ང་5། ༈་མྨོ་ལྟ་བུ་ཀོ་བཞི” 
སྣོད་དང་། ཡང་བྱ་མྨ་དང་། 

བྱའི་སྫོ་ག་དང་། གཤོག་པ་དང་། ཁའི་ཆྲ་རྨས་ 

དང་། མགཾ་བའི་རྨའི་ཆོམ་བྲ་ཡ་འཇུག་པ་དང་། 

པློ་ལྡན། སློག། བྲལ་རྨོ། གཤོག་ླཾ། མདའ་ 

སྨོ་ཕེགས་ལདང་ངེ།] 

སྒོ་ཀྐང་ _ བའི་གཤོག་པ་ཀང་གཅེག་གཉི་ས 
རི ྦ རགས། 

སྤྨོ་སྐན།  སེད་པར་ཡད་ཅེས་རྨྲ་འདཌ་ 

པ་དང་། ཡོད་པང་མེད་ཅེས་སྨད་པ་ཉྟེ་སྨ་འདོཌ་ 
པ་དང་། རྐུང་བ་འདེབས་པ། 

པླ་སྐུར་བྲལ་བ་ བརྟད་སྨད་གཉེས་ཀྱི་བཟླ་བ་ 

མེད་པ་དང་། རྟག་པ་མེད་པ། 

ལྕགས་སླག། རྙམ་རྨག་དང་། 

ལྕགས་སླུག་ཡག་སྲེལ་ཉས་ 

སི་ར བཿ 

སྨི་གྭུཾ་_ ཨམཧཧྭ། གས་ཀྱི་སླག་ཕུང་ 
སྟེ་སླེག་གྲུ་རྟེན་པ། ཕྲབ་ཆེ། 

ཐུབ་ལ '་ཡང་ཟེར། 

ཐུབ་ལྕི་དང་ཟླ་ལུ། 

གོ 

༡932 - 

\༩-༢ ' སློ་ཕུགས་པ 

བྷ་བཏགས་ ྒ བདརཔ། ྦ འཆེ་ར ར་ཐང་བས་ 

པ། ཤབང་ ༢ བྱེད་པ། པ། 

གཟེངས་བརྟེད་པའམ། སྨད་ པ་ལ་ཡོད་པས་བླཾ་ 

བཏགས་དང་། མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་རླ་བཏགས་པ། 

སྒོ་བཏགས་པ་ ཨངེ་པ། རྣས་པར་ཌེ་ག་པས་ 
སློ་བཏགས་ཕདེ་བདག་ཉེད་ 
ཅ་ཡིན་ཤཱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

སྤོ དང་ཡུ་ ལོ དོངས་དང ་ྤྱ 

པྨེ་མདུང་ མྨཅེ གྱེ ་མདུང་། 

སྤྲ་མདངས་ བརྡེ མ་ བྱའི་ མུག་ རྨེ སྟེ 

རྨོ་མདཾངསྲ་ྡ རྨེ ་ལྔངསྲ་ གི ས་ 

ཆི ` ཤར 

སྨྲ་འདགས་ བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་ 

གིས། ནང་གི་སླ་འདགས་ 
གཅད་པ་ཡེན། །ྱེས་པ། ཆུང་བ་ཡ་ཆེ་ང་རྨ་ 

འདོགས་པ་མགསས། ་ 

བླེ་མདཔས་2ཾ་རྒན་ སྩན་ངག་གེ་རྱྱན་ཞིག། 

སྤ་འདགས་ཆད་ ཐྲ་ཆེམ་མ་ཆད་པའམ་ 

མཏྲའ་མ་ཆད་པ། 

པྲེ་སྡན་ ཕྲཏྲཧ། མདའ་དང་བ་ ་ 

རྐག་སྐོ་ ་ 
སྨོ་ཝུག་ _ པད་ི་ཡུལ་མིང་ཞི་ག | 
སས རྙེབ་མདཾ་མཁས་ཀྲུབ་སྨ་སྟོན་ 

ཏི་སྨེ་ཕན་གྱཾ་ཧ་ཁང་མྨེ་ཕག་ 

དུ་བཙཾགས་པ་ གས ཅཱེས་པ་ ལྷ'བྲ། 



གློ་བ 
སླི་བ་ སྐྱེ་མོ། སྒྱེའུ། ཕད་བྲ། ཕད 

ཆེ། ཚུགས་ སྟོད་ཟེར། ཀཾ 

ཕྲགས་ཀྱི་སྣོད་དམ་བགས་སྣོད། ར་མྨོ་དང་། 
ལག་པྲཾ། གསང་སྨོ་རྟེ་རླིག་པའཾ་ཕྱི་ཤུན་ད

ང་། 

རླིག་པ་ལནང་ཟེར་བ་དང་། ཤྭ] བརླཾས་དང་། 

བརླ'་དང་། སྒཾ། 

སྤོ་བྱི་མ། _ གག་བའི་སླ་བཾ'ཉེང་ཟླང་བཞི 

ལྤ ་བྱེད་ གཟུགས་མེའམ། ཕྲེག་ཆགས་ 

གཟུགས་མ་ཤྱི་ཐུར། བོ 

སྒེ་ཡི་ གཅུག ཕུད་ཅན་ བྱ་པྲ་ཤུད་དང་མ་བྱ། 

སྐྲ་ལུས་སྨྱརན་ གས་ཀྱི་བླེ་ལུ་སྨག་པའམ་ 

ཏ _ མདུད་པ་ཧྱབ་པ། 

སློག་ཤམ་ཅན་ ཤཔངཿ: ལླ་ཤའམྭ་ཏི་ར་ཐ། 

གླི གཤག་ འདབ་ཆགས་ཏྱི་གཤོག་སྨ། 

སྒྲོག་ ཨུནག། ནེགཌཿ འཆེང་ བྱེད 

ངཱ ལྷགས་མྨོག །ཐམ་རྨོག །རྐྱུད 

པ་ཕགས་ཀྱིས་ཕླག་པ་དང་། ཐྲང་གའི་བཧྱྱངས་ 

ཤིང་ལ་སྨོག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་འའང་ 1 

ྦ སྒོག་གུ་ཅན་ འདྲལ་བའི་སྐབས་གསུངས་ 

བའི་ ཐམ་མྨོག་གུ་ཅན། 
སྤྲོག་གླང་ཐུབ་པ་ ཡི་གེ་སློག་ཅིང་དེན་འབྲེལ་ 
གག ཡཤེངབངར་བརྔད་བྱེད་ཐུབ་པ། 

སྒྲེག་རྟད་ སྐང་མ་མོན་གྲེ། བྲབ་ལྡན་ 

 དང་བ་གཞུག་ཀྱང་ཟེར། 
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སྒྲོགས 

སྨོག་གདན་ _པབང་གདན་ཤྱི་གོས་ཆེན་ལུ། 
སློག་གདུང་ ཕུག་དུང་། 
སྨོག་གདྲུབ།  ཡག་གདུབ། 
སྒྲོག་པ། གྲངིཀཿ་ ཀཱཌ། རཊིཏ། ཧུན། 

_ ནནདྲ། སླ་དང་ཆེས་ཕོགས་ 
ཕློག་པ་གནང་བ། བརླགས་པ། བརླག སློགས 

སློག་པ་ཕཾ། གསུང་ཕློག་པ། ཆོས་རྨོག་ པ། དྲལྲྲ 

སློགས ་པ་ལའང་། ། 

སློག་དཀྲོལ་བ་ འཆིང་ཐག་ལས་དྲོལ་བ། 

སྤོག་པ་ལུང་འཇིན' ཕསློག་ལུང་གཟུང་བ། 

སྤོག་བྱེད།_ སླ་སློག་པར་བྱེད་མཁན་ཏེ། 
འབྱུག་གི་མེང་། 

སྨྲག་སྨད་  སྐང་མ་མོན་གྲུ། 

སྨོག་ཅ' ལྩོག་རྩེ། 

སྨག"'རིལ་ རློག་རེཾལ་པྨོག་པ། 

སྒྲོག་རུས ཧསཧཊཿ ནམ་ཆོང་། དཔང 

པའི་ངས་པ་སྟེ་ཕྲག་པ་དང་ 
བྲང་གི་བར་གྱི་རས་པ། 

སྐྲོག་ རུས ་གཤང་ བྲར'འགར་ ཡོད་ པའི་ཀང 

_ ཀཾང་དེའམ། བྲང་རངས་བུང་ 

མ་ ལི ་མ་དེ་ཡན་ འམ དཔྱད་ དགོས། ྦ 

སྒྲོག་ ཁུང ་ སླི་གུའི་ལུང་། 

སྨང དཱཏཿ ཏབྱཐ། ག་ཤ སྨ 

བསྐལ་ཆེག | ། 



སྒྲེགསགླེང་ཕུབ་ 
ཅྫོགས་གླེང་ཐུབ་ འཐབ་ཅིང་ཧེལ་ནས་ 

པ འདོན་དུབ པ། 
སྒྲགས་ གླེང་བཙུ་གས་པ་ ཤེལ་6ིང་ ཆོས་ཀྱི 

གཏམ་གླེང་བ། 

སྒོགས་རྡན་ ཏྲ ཆུ་བཾཞིག'གི་མེང་། 

སྒྲགས་བྱད་ སཱར། བཱདིཏྱ། ཀརཿ སེམས 
ཀི་མྲིང་། ྦ 

སྨོགས་སྨད་ སྐང་མ་མེན་གྲུ། ཆུ་རྙ་མེ་ 
་ ཡཨང་ཟང། 

པློགས་ཞུ་མ་ ཛྷེ བཧྱ་བྱིན་བྱི་རྡེ་རྗེའི 
མིང་། ྦ 

སྒྲེགས་དུས་  ཧས། ཧཌ། ནམ་ཆོ། 
སྒྲང་པ་ གྲུངས་བགྲང་བང་བྱེད་པ། 

སྤྲེངས གྲངས་བགྲང་བཅུག་པའེ་ 

བསྐུལ་ཆིག། 
སྦྲད་བ་ འཇུག་པ་སྟེ་ བྲགད་པ། ཕྱི 

ཡ་སློད་པ། ྦ 
སྦྲེན" རྱ།ཨ། ཏིཏ8། གསོལ་བ་ 

དཱང་། བྡཇ་ཧཱ་བ་ཏ། ཨང་ 
ཁ་གསོ་བ་དང་། ཟས་སྨོན་ཆང་སྨོན་ཟེར་བ་ལྟ་ 
བུ། སྱྱན་འདྲེན་པའི་མེང་། ཀཀ 

སྒྲོན་སྐབས་  ཡང་ཕྱལ་བཞམ། འབུལ་ བའི 
རྐབས། 

པྨོན'་བསྐལ། མྨོན་མེའི་བསྐལ་པ་སྟེ། ཕངས 

གྱ་ས་འཇེག་རྟེན་ལ་འབྱེན་པའི་བསྐལ་པ། 

"¿༤ སྐྲན་མེ ༧༨༧༠༠ཉས། 

ཟེ དད ་ ཏེ 
སྤྲེན་ཆས མཆེད་མེའི་ཨ་ཆས་མང་ ྦ 

ྦ དང་འབྱུབ་སྡམ་ལྟ་བུ། 
སྐྲོན་ཏེ་ དཀན་མཆག་གསུམ་ལ་ར་ 

མདའ་ཉིག་རྨོན་ཏེ། ཞེས་པ་ 
རྟ་བ་ཊུས པའི་དནཾ། 

སྤོན་དད་ ཉན་མྨེན་ཊུ་བཞྲི་དན་ཏ། 
ྦ ཁ་བཏགས ཀྱེ་མེང་། 

སྐྲན དེབ ཕླེན་མེའི་ཞཡ་འདེབས ཕུལ་ 

: = བཞྲི་ཨཾ་ཧེཐ། 
སྒོན དྲེགས་  མཆད་ཆེའེ ད་དྲག ། 
སྤྲན་པ་ བརླེནཔ། བསྐར་བསྟེ། མ 

ཕགགསམྨོན་པར་བྱེད་ཟེར་ 
པ་ཏྟབྲ། 

སྒྲེན ་པའི་གཡབ་མ་ རྐད་ བཏང་བའམ་ འབད་ 

ངཱ ན་མ་ 

མ་ཆ | ངེ མཆེན སླན། 

` ནས་ལག་པ་གོབ་པ། 
ཀཱར་བཾཿ། ཏཱཧུཿ་ཛྫལཿ ཨཱལོཀ། 
ཕློན་མེ། འོད་མྱེ་ཨ་འཇུག་ 

རྐསེ་ར་ཕྨན' 
པླན། གསོལ་ཇ་མྨོན། གསཡ་དཔན་སྨེན་ཐྱེས་པ'་ 
ལྟ་བུ་ཕུལ་བ་ཡའང་། རུ 

སྒྲོན་མ་དྲག་ བཱུ ན་ར་ཆོས་རྲག ྕ 
སྐྲོན་མ' སརདི་ཀ -།དྲིཔྤ--ཛྡཾས 

ཨཝལཀཿ རྩམ" །པདྲི་བ། 

ཌྱིམ་གྱི་ཞེ་ར་བུ། རསྣང་གསལ། རཆ ཆུ་ རྩུམ་ལ་ 

སཆིའི་ ཇང ་བཞེ་ རལྲ་པྲ་ཅན། མར ང་མེ། མཚན 



༩ ་ ལེ འེ 

སྒྲན་ཨ་ཤཾང 

མའི སྣང་བྱེད། རཏྐཔདཱིཔ། 
རྣམས་རུ་ཟེར། 

` ལི ༤༽ བེ 

སླེན་མེ་ཤང ངཱ 
རའ 

ཕྲེང་ལས། རྨོན་ཤིང་ 
རོ 

སྨོན་ཤིང་ 
ྦ _ བད་ཟུང་ཆུ་སེར་གང་བ་སེལ། 
ཞཱེས་པར། བདུད་ཅི་ཐིགས་པར། སྨེན་ཤེང་དྲེ་ 
ཡིུང་སྐམ་ལ་རུང་ཞད་དང་།། །དྲང་དང་རླངས་ 

པ་མ་ལུས་འཇམས་པ་ཡིན། །འདེའི་སྨན་མང་ 

ཆུང་དང་བད་ཀན་དང་། མཁལ་རྐེད་རུག་སྐམ་ 
ཡིན ཤྱི་ནད་རྣམས་སྲེལ། །ྟེས་དང་། དངག་ 
བསམ་ལྗེན་པར། སྨོན་ཤཾང་དྲ་ལ་སྐེམ་པར་བྱེད།། 
རླུང་ཞད་འེང་དང་སྐངས་པ་འཇེམས། །ཞྱེས་ 
དང་། མིང་། གརཙྲཿན། ཐད་མ་སླཾན། ཐང་ 
མ་སྨོན། ཐང་ཤཾང་། རང་སྟ། འདི་དབྱིབས་ཚད 
མགས་སོམ་ཤིང་དང་ཐང་ཤིང་འདྲ་འ་ལ་མ་དེ་ 

ཕས་ངང་བ་ཕག་ཧདྲ་ི་ཟེ་བ་གཤེབས་པ་ལྟ་བུ། 
འབྲས་བུ་ཐང་ཤིང་འབས བྱིས་ཡམ་ཆེ་ལ་དྲ་ 

མ།གས་ཆངས་པར་ཆུད་ཙམ་ཡོད་པ། པྤང་པོ་ 
ཐང་ཆུས་ཟིན་པས་སེར་ཡས་དྭངས། །ཀུན་བྱིབ་ 

མེ་སྨོན་བྱེད་ཕ་ཛ་ཏིའི་དྲི་བྲེ་ཐ་དེའ། །བྱེས་ 
གསུངས་པཾ། ! ་ 
སློབ་ རྫུན་བཤད་པའམ། སྦམ་ཛྫུ་ 

བྱས་པ་སྟེ། མདར་བརྫས་མུ། 

སྨམ་དྭ་བྱས་པའི་མིང་དང་། ང་ཧྱལ་དང་། ོ 
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༣" ~\ˆ སྒྲེལ 

འགར་བ་ཡནང་། ། 
སྒྲབ་ཆ་བ' ཉམས་ཆེ་བ། 

ྭ སྒྲོབ'ཆེན་ སློ་ཆེ་བ། སླེམ་ཆེན། ངཛྫ་ 

བྱས་པ། མི་རྫོབ ཆེན་ཟེར་ཏེ་ 

གྲེང་སྐད་ཡིན་ཞོ། { 
སྒོབ་བརྔས་ཕ་ རྫུན་ཆེག་ལྟ་བྲ་

སྨམ་ང། 

སྐྲེམ' པིཁཀམ། པིཊཀ། རྒམ། 
བློམ་ཞཾ་གབེབ་དང་ཁོག་ཚཌ་ 

དང་སྣོད་དེ། མཆད་སྨོམ། ཐབ་པྨོམ། སྫོར་པློམ། 
རྨེག་མ། རྒྱུག་སྨོམ་དང་། རས་སླཾམ། ཤིང་བྨོམ 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

སྒོམ་སྐས' གཡས་གཡན་ལ་སྦོམ་མློར' 

ཡོད་པའི སྐབ་འཇེགས། 
སྒྲེམ་སྐྱེར་ སློམ་གྱེས་བཅད་རམྐྱེང་ཡོད་ 

པ་སྟེ། ཤིང་དང་ལྷྕགས་དང་ 

རྡེས་ར་བ་བསྐར་བ། 

སྒོམ་བྱུ་ _ པིཊཀ །མཉུཏ། སྣད་ཆུང་ 
ངུའི་མིང་སྟེ་གཞེབ་མ། སྒམ་ 

ཆུང་ངྲའི་མིང་། རྱུགམྨོམ་ལྟ་བུ་ལའཇ་། ། 
ཅིར རི ༡ | ཅྭ ༤༧ རྨུ 
སྒམ་ཆས་བྱ་སྲ་པ་ རལ་བྲང་བཅོས་པ། 

སྨོམས་ ཨཱརཾ་ཧ། 
སྤྲེལ་ ྦ ཏྭང། འཁར་བ་ལས་པྨོལ་ 

བྱིད་སྨོལ་མ་དང་། ཆུ་ཡས་ 
བླཡ་བྱེད་གྲུ་སོགས། 



སྒྲོལ་དཀར 

སྒོལ་དཀར་ ཆེའེ་ཉྭྷ་ཉིག་ཏྟེ་རྗེ་བཙུན་པཱཾཡ 
ྦ དཀར། 

སྒོལ་དཀར་ཀུན་བློ་མ་ སློལ་མ་ཀུན་རྱལ་མ། 
བློལ་མ་ཧལ་བཟང་མ། 

སྒྲལ'སེན།སྟན་འཁོར་ མེ་ཏཾག་ལུག་མིག་མ | 
སྒྲོལ་བ། བསླལ་པ། འཇིགས་པ་བྱརད 

མེགས་ལས་རྨེལ་བ་དང་། 

རྒལ་བ་དང་། འཁེལ་བཞམ་བསལ་བཔ་ཕགས་ 
ཡཞྲད། 

སྐྲོལ་བ་པ། _ ཏཱརཀཱིཿ རློལ་མཁན། 
སྒྲོལ་བའི་དབང་ཕྱག་ མཀྡེཤཱྭར། དབང་ཕྱག་ 

གི་ལྕེདའི་མིང་ཉིག་ལའ། ། 
སྒྲོལ་བའི་ཤང་རྟ་ གླུ་ཤན་དང་རྐྱ་བ་ཡའང་་།། 

སྒྲོལ་བྱེད  ཧརཀཿ ཏརཏིཿ ཏངི། གྲུའི་ 
མིང་དང་། སྐར་མ་རྱི་དང་། 

. དབང་ཕྱག་གི་བུ་ཆུང་བ་གཞུན་ཧུ་གདང་དྲུག་གི་ 
མིང་སྟེ། སྙ་མ་ཡིན་སློཡ་བྱེད་བསད་པས་པེ། ། 

སྒྲོལ་བྱེད'འདུལ་ ཧྭརཀཇེཏཿ གདོང་དྲུག | 
སྤེལ་བྱེད་བ ཤིས་ ཉི་མ། 

སྒྲལ་རམ། _ དཱར། རྤཡ། ཁྱུཌན། ཏྭར། 
ཏཱརི་ཌི། འཕགས་མ་རྔེ་བཙན 

སློལ་མ་སྟེ། འགྲོ་ཀུན་འཁོར་བཞི་མཆོ་ཡས་ཐྫོཡ 
བང་བྱེད་པའ་སེམས་མ། མཁའ་ལ་རེང་དྲ་བཞུཌ 

ཨ། ཧྱལ་ཡུམ། མཆེག་གི་མ། འཇིགས་པ།བརྒྱད་ 

ཀྱེབས་མ། འཇིག་ཉེན་དབང་སྲས་མེ། དཔལ་མེ། 

སྤོས་དམར 

དཔལ་ 'ཆེན་ མཾ། ཕོངས སྐྱོབས་ མ། རྱྱར་ 'ཀྐྱེབས་ མ། 

ཞུ ་མ། ལེགས ་ཕྦྱན་ མྭ ཨོཾ མཛད་ ཨཱཿ པ'རྣམས་ མཚན 

གྱི ་རྣམ་ 'གྲངས་ པཾ། ། ྦ 

སྤོལ་མ་ཀུ་རུ་ཀྲུལ་ལེ་ སློལ་མ་ཉེ་ར་གཅེག་ 

ནང་ཚན་རིག་བྱེད་མ། 
སྐྲེལ་མ་ཁྲེ་གཉེར་ཅན་ བཱཀྱཊིཿྡཱ། བལ་བཟནའི་ 

¬ བྷུ 

སྒྲོལ་མ་ཆེ་ པ འཕགས་མ་རྨྤལ་མ། 

སྒྲེན་མ ་ནར་སྦྱིན་མ་ ཧྭ་མ་ནར་མྤྱན་མ། 

སྒྲོལ་མ་དཔལ་ཆེན་ ༣༤ བ་ 
སྒྲལ ་མ་ཞི་མ་ ཏཱངཏཱཤྭ | 

སྒྲོལ་མ་ཡིད་ཐཤེན ་ནཾར་བྱུ་ 
སྒྲོལ་མ་སར་མོ་ འདེ་ ཉམཔ་ལ་ཞ།མཞི མཚན་ 

གྱ 'རྣམ་ཁྲངས་ 'ཕཾ། | 

སྒྲོལ མུན སྤྲུབ་ཐབས་ བྱ་ཅོ་ ཏྭརསངྙནཤཏཀ 

སྒྲེལ་མེ་ ཏིལསར། ཏཱང། ཏཱངིཊ། 

སྒྲལ ་ཤར་སང་གསུམ་ སླེལ་མ་དང་། ཤེས་ 

རབ་སྙིང་པ | མེང་གདང་མ 

བྟེ་གསུམ་ྔམ། 

སྨྲོས།  བངོད་པ་སྟེ་བཤད་རསླབ། 
གསུང་སྨབ་ཟར་རྨླས་ཡབ་ཟླས། 

དང་ཡང་མྱར་པྨེས། མྭ་ཤུལ་ཡམ་མ་རྗེས་ཡདང་ 

འཇུག | ; ྦ 
> ར་ར ཆ་ལ ངོོ་་་ར་ི ཀག ་] 

རྫས་བྲ།་། ཚ༩ོླ་ཁ་ོོ་ འབ 
སྒྲེས་དམནར། མྲར་པླས་དམར་པ། 



བརྒད་པ 
བརྒད་པ་ བགད་པ། ཞལ་མོ་ཤར་བ་ 

དང་འཛུམ་པ། རློ 

བགམ་ཆགས་ འདེད་ཐེན་ཆེ་བ། ཧམ་པ་ 
ཆེ་པ། འདེ་བཀམ་ཆགས་ཀྱེ་ 

བརྡ་རྙིང་། 
བརྒལ་ རྨེལ་བ་སྟེ་ཆྲ་དང་ས་ཡུལ་དང་། 

ཡང་ཚེད་པའི་བགཧལ་བ། 
བགལ་ལེན། 

ཡཁས་ཁུ་ 
བརལ་ད་ཀའ་བ། ཧ་མཆོའི་མིང་། 
བརྒལ།'འླེ་ གྲུའི་མེང་། 

བརྒལ་ཏཔྲས་ ཚད་མའི་བརྡ་དང་། མཚན 
ཉིད་ཙད་པའི་རྟཌ་བསལ་ 
གྱེ་ཕ་དག'་ཤྲེང་བྱམ་པ། 

བརྒལ་བཏག་ པྲ་ཏེབ་ཏཿ གལ་རྫ་པྱེ་ཕན་ 
པ ཚུན་བརལ་ཡན་ཤྱེ་རྩེད་པས་ 

དགེ་པང་བྱས་པ་སྟེ། རྲཾལ་བས་དཔྱད་པའམ། 

ཧཾལ་ཉིང་བཅད་པ། 
བགལ་པ་ ཏཱ ཌྟ 0 ཆུ་བགལ་ 

པ་དང་ས་ཁད་པ་དང་ལ་ཀླང་ 

བགལ་ལའེ་དན། 
བརྒལ་བ། ཨཧྷརཱ། ཏརཿི། ཙེད་པའི་མིང། 
བརྒལ་ལན། པཏིཾ་པད། ཙོད་ལན་ཏེ། ཧམ 
བཱུ སྔ་ཕྱི རིགས་པས་དག་ཕྲེར་ 

བྱེད་པའི་ཡན། 

བྱ'འདངས 

བརྲེལ་བ། དྲཔང་འཇུག་པ། འཐབ་ 
འཇང་ཐེད་པ། 

བྱ" ཤཏཾ། ཨཱཡཕཿ ཨལཡཔ། ཤཏ། 
གྲངས་ཀྱི་བརྱ་དང་། མང་ 

ཆེག་དང་། ཨང་རསྐྱར་ཡབ་པའམ། ཨང་ཡང་ལྲབ 
པ་དང་། རྨ་བ་སྟེ། ཁས་ཐཧྱ་བར་ཟད་ཅེས་ 
བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ལམ་བཤད་ཅེང་། 

དེང་རང་ཞལ་བྱཧ་བྲས་གཞལ་བརྱས་ཐེམ་ཕལ་ 
སྐད་ལ་སྣང་ཞྱེས་6ྭ་ལུ་ཡེ་ཆེན་གྱིམ་གསུངས། 

ཨང་ཞེལ་བྱཧ་ཞེས་མི་ཆེན་པས་ཞུལ་ཚེད་པ་དང་། 

དཛྫན་སྨྲ་བར་ཡང་འཇུག 
བརྭ་སྐོར་ བངས་བྱཧ་ཨས་མས། 
ཕྱར་ཏྐས་ གསེང། 

བྲཧ་འཇེགས་ མེཀ །དེབ་རྗོང་ངང་ཉ་ 

ཞེག་གི་མེང་། 
བྷཧ་ཁ་གཅིག་ཆེད་ མི་བྱཧའི་ཁ་ཐག་མི གཅིག 

གས་ཆད་པ། 
བྒརྱ་ཁྲམ་ ཅིས་ངོམ་སྟེ་རྱ་སྐད་ལ་ཟོན་ 

ཕར་ཟེཇ། 
བྱག་ག་གཅོག་ཆོད། མི་བྱརའི་དན་ག་མི་གཅིག་ 

གྲས་ཆད་པ། 

ཤཏཊམ། གྲངས་ཀ་བརྒྱ་ཕྲག 
གཅིག་ཡེན་པ། ཧོ 

བྒཧ་འདངས་ བར་ཡན་པའམ། བྱ་ཐཔ་ 
པ་ལན་པ་སྟེ། བརྒྱའི་གྲངམ་ཚང་བའི་ཆེང་། 

བརྒ་ཐམ་པ" 



བག་པ ༣༩༩ / 

བཏུ་བ་ ཤཏིཀ བཀྲ་ངིམ་བཟླིག་པའི་ 
བརྭ་ཕ་ཊ་གངས་པྱར་ཐམ་པ། 

བ རྐྱ་པཾ་ བཧྱ་ཕྲམ་པ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་། 

བརྙ་དཔོན་ ལས་མེའམ་དམག་མ་བྱཧ་རེཞི 
བླག་ཡོད་པའི་དཔན་པ། 

བརྐྱ་ཕྲག་ ཤཏ། བཅུ་ཕྲག་བཅུ། བརྒྱ་ 

བྲམ་པྲ '་ཕྲན་ཆེག་བརྒྱ་ཕྲག་མེ་ ངཱ 

ཕམ་མགོན། ཞྱེབ་པའང་། ། 

བ ཏྟ་ཕྲགྭ་ཕྱང་ཕྲུལ་ གྲངས་ཀྱི་རྣམ་ཀྲངས་ཤིག། 

བརྙ་འཕར་ བྱཧ་རཉགས་ཏེ། བྱག་ཐམ་པ་ 

ལས་ཕྙག་པའི་དན། 
བརྒྱ་བ་ ཕྱེ་བ། 

བརྒ་བམ་ བརྒྱ་རེ རེ་ནས་ཐུམ་གྱབ་ནས་ 

བཞུག་པ། བཧྲ་ཆག | 

བར་བྱན་ ཀེ་ཤིཀ །ཨིནུཿ སུརརྡངཿ 
ཤྲཿ ཨནནྟྷརངཿ སཿ 

ཕུརོཌཏཿ བཡདྷཿ ཧཱཧཱམར། ཀོའཤཱཾཀ །མེང་། 

སྐབས་གསུམ་ དབང་། གང་པ་འབད། གྲགས་ 
པའི་མུ་ཁྱད། གྲོང་འཇཾམས། གྲཾད་བྱེད་འཇེམས། 

གྲེལ་མེད་འཇེམས། ཧན་ཡས་ཉན། བརུད་ལྡན་ 
_ བདག །མཆོད་སྱིན་བརྒྱ་པ། འཆེ་མེད་བྒྱ་པ། 

འཇེང་འཇིགས། ཐྟོབས་ཝན་དྲག་བ།- མཐངོ་རི་བ་ 
རྒྱལ། མཐྲ་ངེས་འདྲེན་བྱེད། བདེ་ཕེགས་བདག། 

_ དྡེ་རྗེ་ཅན། གནས་ཀྱི་བདག་པ། པྲ་ཡཾ་མ་དགྲ། 
༤༽ 

སྤིན ལྭ་ཤཱ་ན། འཕེལ་འཇོམས་ཤཱས་ལྡན། མིག་སྟཾང 

བྲཧྱ་བྱིན་བོང་ 
༨ ༧ ༤ ༤༨ ཆོ ཁོ. 

ཅན། གཅཙང་བྱད་མགན་པ། སྨན་པ་གསད། ˆ 

ཆིག་མདའི་མགོན་པ། གཞུན་བརྩེམས་བཟད། 
བཟོད་དཀས་རེངས། ཡེགས་རྐྱབས། ལེཌ་བརྗད་ 

བདག །ལེགས་བྲེས་གཅོ། ཤྲཾས་བརྗེད་ཉན། ཧ 

རིཞི་རཱ་ཅན། ཉྭ་དབང་། ཉྭའི་རྔ་ཅན། ཧྷཨི་ 
བདག །ྷ་ཡེ་ཧྱྱལ་རྣམས་ཟེར་ར། །སྷ་ཡི་ 

དབང་པ། །གང་ན་བཤ་བྱིན་ཆེ་ཆུང་གཉས་ཨཡད་ ཁོ 

དེ། ཆེ་བ་སུམ་ཅྭ་ཅ་གསུམ་གྱི་བདག་པ་དང་། 

ཆུང་བ་ཤར་གྱེ་ཕྱོགས་སྐྱོང ང་ཞཱེ་པ་གསུངཔ། 

ཨང་། གྲོག་མ་དང་། དུག་མོ་ཧུང་གི་གབ་མིང་ 
དང་། དཔབང་དང་། ཞུ་མཁན ཤྱི་མིང་རྣམས་ ྷ 

ལ་འཇུག་ག | ༡ གོ 

བྱཧ་བྱིན་སྐྱེས་ ཤཀྲཛཾ། བྱ་རོག །གྲོང་ཁྱེར། 
ཕྱོད་ཡང་ཟརིར། 

བརྒྭ་བྱེན་གྱེ་མཁར་འབྲོ་བའི་མིང་ ཉམ་ 

མཁའ་ཐེག་པ། གཉུལ་མད་ 
ཁང་ཟེར། 

བརྟ'བྱེན་གྱ་ནར་བུ་ པཾརིཛཏི། ནབང་སྐྱེབ་ 

དང་། ནར་ཆང་འབབས་ཟིར། 

བརྒྱ་བྱེན་ཀློང ཤཀྲནགརི། ཁང་བཟང་ཉམ་ 
ྦ པང་རྒྱལ་བ། 

ལྡན། ལྟ ན་སྔུག །རྣམ་པར་རྐྱལ་བྱེད་ཕཾ ཕུ 

སུམ་ཅུ་ཙཅ་གསུམ། ཧྷ་ཡེ'དབང་ ་པའི་གྲང ་བྱེར་ 

རྣམས་ཟེར་ཇེ། ། ངོ 

འཆི བ་མེད་ 

| 

` ཀ་་ ༡" 



| 

| 
| 
| 
| 
| 

' 

རྱས་པའི་ཕྱགས 

དང་སྲེང་རྒྱས་པ་ཟེར་བ་དང་། རྒྱ་བ། དངའིིང་ 
གྱས་པ། འཕེལ་ཞིང་ཀྱེས་པའི་དེན། 

-རྐྭས་ པདི་ཕཿ ཕྱགས་ ཟླ་བ་ཡང་ ཇང 

རས་པར་བྱད་པ། ནམ་མཁའ་དང་ཉི་མ པོགས། 
- རས་པར་བཤད་པ་ དཔེ་དན་པགས་ཧརྱྱས་པར 

བྱེད་པ། 

ས་སྤག། ཁ་བཏགས་གསེཔ་བཏགས ། 
ས་བྱང་ བྷརཀཱ་ | དབྱངས་ཅན་མའི་ 

མཚན་དང་། བརྗོད་པའི་ 
མིང་དུའང་། ། 

ལས་བྱེད བྷངཏཿ སུཉན། ཆུའི་མེ་ཏཾག་ 
ཆིད སྐར་མ་ནབླ་ 
གྲྭ་ཡའེ། | 

ྒྱས་ བྱེད ་འབྱུང་པ པེའི་ལྟག་པ་ དབང་ལག། 

བྱངས་ཅན་མ། རྒྱས་བྱེད་མ་ བླརཏྟི། དབངས་ཅན་ 
- རྲས་ འཇོམས་ ཆོགས་འདྲ་ཕེགས་ཧྒྱས་པར་ 

འཇོམ་པ། 

ྦ ཧས'།ཤིང་ པི ! འཕེལ་བ། དང་བ། 

ྦ དང ཧས། 

ཧས་བཤད་ དན་འགྲེལ་ཕགས་རྱས་པར་ 
བཤད་པ། 

རྒྱ ཀཱངཊ། པྱ༔རཏྭཾ། ཇཱཏུ། 

པདྡཱཧི། ཧེཧུ། ཨཱཧཱཱ ། ནཾར 

ང་རྐེད་བྱེད། ཡང་འབྲབ་བྲ་བརྐེད “པཞི་ ངཱ རྫ་པ་ 
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ད་ 

ཤག. དངས ་གྱྱུ། བགླུད་རྐྱ། བྲམ་ 'བྭའི་ གཾ་ལྟུཐཾ། 

༣༩༠༠ ཧྱ'སྐར་ཉེར་བརྒྱད 

ཟྭ་རྒྱ།འབྲུང་རྐྱ་ཟེང་བ་ལའང་། ྦ །ཨང་དྲག་གི་་ 

གྱཾ་དང་སྦུན་ཞྙི་པ་པ་ལྟ་བྲ། 
རྒྱ'་ཏེན་ ཧེཏྭཔཏྲག། རྒྱ་དྲུག་དང་རྟེན 

བྷེ་ཤཱེས་པའི རྒྱ'རྐྱེན།ཏེ། ཧྒྱ་ 
དང་རྐྱེན། 

རྲ་ལྐགས་ གྱ་མ་སྦེས་པ། 

ཧཱཱ་སྲེར་ སཱུལ། ནཿ རློཁ། ནམ་ 
མཁའ་ཡ་ས་ཕང་འཐང་ནམ་ 

རྒྱ་བཞི་སྐར་མ་སྟེ་སྨིན་དྲག་ལ་ཕོགས་པན། ། ྦ 

ཧྱུ་སྐར་ཉིར་བརྒྱད་ དབྱག་བཞམ་བྲ་དཀར་ 
ཐིག་ རླུང་ཁམས། །བྲ་ ཉེའམ་ 

རྒེག་མོ་དང་པ་མེ། །སྨིན་དྲུག་ཀརྟིག་གཉིས་པ་ 
མེ། །སྣང་མ་བེྲི་གསུམ་པ་ས། །མགོ་6ྭ་སྨལ་ 

པོ་བཅི་པ་རླུང་། །མག་ནི་དྲག་པོ་ཝ་པ་ཆུ། ། 
ནབས་སཾ ཧྱྱལ་སྟད་དྲུག་པ་ཆུང་།. །རྒྱལ་ནི་ཧྱྱལ་ 
སྨད་བདྲུན་པ་མེ། །སྐག་གམ་ཕྲ་ནི་བཧྱད་པ་ཆུ།། 
མྦར་ནི་ཊ་ཆེན་དྲགུ་པ་ཨེ། །གྲེ་ནི་ཏྭ་ཆུང་བཅ་པ 
མེ །དབོནམ་ཁབྲ་ནི་བྲར་གཅིག་ཆུང་། །མེ་བཾ་ 
བྱ་མ་བཅུ་གཉི་ཕ་རུང་། )ནག་པ་བྱའུ་བཅྲ་གསུམ་ 

ཆུར་། །ཕ་རེ་པཏཾི་བཅུ་བཞེ་རླུང་། །པ་ག་ 

ནམ་འོག་བཅོ་ཝ་མེ། །རྩ་མཚམས་ལག་པེང་བཅུ 

དྲུག པ། །སྙཾན ་ནེ་ ཝེའུ་ སྦྤ་ བདུན་ ་པ། འའ ་ 

ནི པོག་མ་བཅོ་བྱད་ཆ། །ཆྲྭ་སྟད་བེ་སྟེ་བྲར 

དུ ཆུ། །ཆུ་སྨད་ཕུལ་ཏེ་ཉི་ཤུ་མ། །གྲོ་བྱི་བྱ"ཚ 

སྭ ཉེ རྐ་ཞཅིག་མ། ཀས འ་འ ར་འ 
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ཆུ། །མོན་གྲུ་སྨོག་སྨད་ཉེ་ང་གསུམ་ས། །ཁུམས་ 

སྟེད་བྱ་མ་ཉེང་བཅཾ ་མེ། །བུམས་སྨད་སྦལ་འཆིང་; 

ཉིར་ལྔ་ཆུ།  །ནམ་གྲྭ་ཤེས་བ་ཉེང་དྲུག་ཆུའི།| 
ཧྱ'སྐར་རྒལ་པོ” ཟླ་བའི་མིང་། ྒ 

གྲུ་སྐར་ཏོག་ བཉན་པ་ཐེལ་བདི་ཐང་སྐར། 
ཧྲ་སྐར་དུས་ མཚན་མོ། 
ཧྱ་སྐར་བདག་པོ་ ཟླ་བ། 
ཧྱེ་སྐར་དབང་པོ” ཟླ་བ། 

རྱ'སྐར་དབང་ཏྱུག" ཟླ་བ། 
ཧུ་སྐར་མྱུ་'བྱུད་ི ར5ནཾམི། ཟླ་བ། 
ཧྱ་སྐར་མར་བེ་ རེ་རབ་ཀྱི་བྱང་ན་གནས་པའི 

རི་ཅྭཾག། 
རྒྱ་སྐར་གཅ། ཟླ་བ། 

ཧྱ་སྐད་ལྲམ་ ཞཉཊྐ5པཏ། ནམ་མཁའ། 

ཧྱུ”སྐར་ལྷ་མེ།་ སྐང་མ་ཉི'་ཤུ་ཅ་བརྐྱད་སེཌ། 

རྒྱ།བུ་ཅན༔།  གཅེང་པོ་བ། 

ཧྱ་འཁོར་ རྱ་ཨ་སླར་སྒེར་རམ། ཁླུ་ཨ་ 
འཁྲོང་བ། ཟི 

ཧྱྭ་ྲག་ བྲུ་བཞིི་ཁྲག ། 

ཧྤུ'འཁྲོལ་ གསུས་ཁོག་བྤས་ནམ་བྱ་མ་ 

འཁྲོལ་འཁྲེལ་ཟེང་བ། 
ཧྱ་ག་བྱེད་པོ་ དྲངལ་ཆུ་ལའང་། 

རྒྱ་གུ་ཅན་ གཱ གཅེར་བུ་བ། 

པི ལོ ༤༠ ༤༧ 

གྱཾ་འགྱེངས་ གསུ་ལྟ་ཁེངས་པཞི་དན། 

ཧརྱ་འགྱུལ་ འགྲེལ་བའམ། ཡམ་འགྲོན། 
ཡམཔ་ཀྭ་བྱེད་མཁན་གྱི་མིང་ 

དྭའཇ་།། | 

ཧྱ འགྱུལ་མཁན་ འབྲོན་པོ། 
ཧ་ཀྩར' འབབ་གོག་མནི་་མིང་། 
ཧཾ་རྒཝ་ཆེལ་ ཧྱལ་པ འི་སྐྱེད་ཚཝ། 

ཧྱ་ངེས་ འགྲོ་ངེས། 

གུ"'མངའ་ ཧྒྱ་མཚན། 

ཧྱྱལྔའི་ལམ་ འཁོར་བ། 

གྱ་ཅན་ _ཧྱ་སྡན། ཕྱག་པོ། 
རྒྱ་ཆ་ འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྫས་ལྟ'བུ། 

རྱ་ཆས་ ཤོར་རྫས་མྲམ་ཨོ་བྱད་དང་ 

_ ཡན་རྱགས་སྣ་ངེགས་ཀྱི་མིང་༔ 
ཧྱ་མཐུན་ གྱ་དགེ་བ་པཌ་པ་ཡབ་འབྲས་ 

བུ་བདེ་བ་འབྱང བ་ལྟ་བྲ་ 

_ མབཐུན་པ། ྭ 

གྱ་དྲག་ བྱེད་གྱ། སྙན་ཅིག་འབྱང་ 

བཞི་རྒྱ། སྐལ་མཉམ་བྱི་རྒྱ། 

5 ཀུན་འགྲོའི་རྒྱ། རྣམ་སྨིན" 
བྱ་གྱུ་བྷ་དྱག་ཐ། | ྦ 

རྱ'ལྡན་ རྒྱ་ཅན། ཞཾོར་ལྡན། 

ཧྱ་ནད་ གྱ་མཞི་ནད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རྟེ་ 
གྱྱ་ཁླེལ། རྱུ་འཁྲིལ། གྱུ 

འགྱིངས། ཁླྭ་འགག །ཁླ་གཟེར་ཕེགས། 



“༦ ྲ 

ཤཉ་པ་བཅད་པ་ 

ཧྱ ་བ་མེད་པ། 

སྣམ་བྲའི་ཕྲིད་དུ་གཏོང་ཐར་ 
ཀྱ་དང་འཕྲེད་དྲྭ་གཏོང་བར་ 
རྤུན་ཱེས་ཟེར། 
ཁྱེལེཙལ། ཙརངཿ ཙཱ། སྲཱོ། 

ཙང། ཙརཊ། མསེམས་ལཝན་ 

འགྲོ་བའི་མེང་། འགྲོ་བ། 
པཱཉཾ་ཏིཀཿ ཡམ་དང་སྲོག་དང 

དབྲགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་བཅད་པ་ 
ལྟ"བུ། 

ཨབཙར། རྒྱ་འགྲལ་མེད་པ། 

ཧ་བའི་ བཏལ་ཁུགས་ ཙརྦབཏ། ཉི་ཨ། 
ཧྱ་བའི ་'རྩོལ་ཅན། བྱ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཇ་པོ། 
གྱ བའི་ས་ ལམ། པགྲོད་ཡམ། 

ཙར༩ཊ། པཱད། སྤུད སྲེད་ 

ལེན་དང་ཏང་པ་ དྲང ་བཅན' 

པ་སེགམ། 

བྲདི་ད། སྤིན། 

ཕྱིན་བདག | 

ཨརྒ ནང་ཁྤལ། རྒུ་འཁྲག་ 
པ། གྱཾ་ཕློག་ཕོགས་ཟེར། 

བྱས་བཀགས་ཐའམ། མསྙམཿ 

པ་བཤག་པ་དང་། བ་ཁ་ 
ཕུག་པ་ལའང་།། ® 
ལེ་ལཾ་ཆེན་པོ། ཐུགས་རྒྱ་ 
རིང་ཐོ། 

\༩\“༡ ཧ་འཆོང 

ཧ་མའི་ཧུས་པ་པྟ#སན་པ་ ཤེལ་ཕྲེང་ཁམ། བེ 

དང་ཕུམ་པཞི་རྒྱ་མས་རྒྱ་ 

གཟེར་འཇེམས། །མི་ཨི་ཕྲ་མས་ དྭངས་མའི་དུག*་ 
ཅ༦༽ ༢༨ 

[ར་ཨ་ཕུ་ཨས་ཆམེས་ཆེག་མ་ཡ་ཕཿ། ནུ 

ཆོཾ 
[བྱ་ཝད 

ཞེས གསུངསོ།| 

རོ་ངོབོརི་རྗི 
རམས་ཞུ། 

ལཾ ± ོ་ ཿ ཁྱ འཚོང ཆེ ལུག་གི་ཕྲ་མས་དཔང་པོ་རྡོ་རྗེ་སྨན། 
ཤབ དཀ ༡ ་ི ° ༨༩ ཅི གཉུང་གིས་གཀོ་ཡ་གྒོ་བསྔམ། 

གུ་མེད་པ་ ཧུའི་རྟང་བ། ཇཚན་ཉཾད་ 

བྲལ་བ། ྦ 
གུར ལུས་ཀྱི་ཊ་ཞི་ག།དང་རྱྱ་ཆ། 

ལའང་། | 
གྱ་ཆེལ་ བྱ་མ་དང་མཉམ་དྲ་ཟྱར་ཨོད 

པའི 'ཆེ་ལ་ བུའི་ མེང་ | 

_རྒྱ་མཚན་ _ ཨཏི། ནཆིཊ། ནི་མི་ཏ། ཆཾ་ 
དན་གནས་གང་ཉིག་གོ་བྱེད་ 

དང་དཔག་པར་བྱེད་བ་སྟེ། རྒྱ་རྐྱེན་དང་འབྲས་ 
གནད་སྟོན་པ་ལྟ་བུ། ྦ 

གཱ་ མཚན་ ཟོ ཀཱརཌིཀཿ རྒྱ་དོན་དང '་ཝྔན་བ༔ 

ཧུ་མཚན་ འདྲེ་བ་ ཁུངས་དྲི་བ། དེན་འདྲི་བ། 

ཧུ་མཚན་མེད་པ་ པདཱ། ཨིན་ནིན་གྱི་དེན་ 
བཤད་རྒྱ་མེད་པ། 

ཧུ་མཚན་རིག་ ཀཱརཌིཀཿ ཤེས་རབ་ཅན། 

ྦ དགེ་བ་ཅན། གྲགས་ཕྡན། 5 
ཆེང་ གགས་པ་ཡང་ ་ཟེར། བུ 

༤ མཚན་རེ རསྲས་ ཤེབ་ངབ་ཅན། ྦ 

ཧྱ།ཝཆང་ སྲེའ་དངོས་ཕེགས་འཆོང་བ། 



་་་ས་་ཚས་ཆ་ཆལ་མ་མལ་བ་ས་་མ་ ཁས་ཆ$ཝབ་སམཝམ་མལཝ་ མ་ས$་ཆལསམ་ཆཝཝམ་འམཆ་སཔ་པ་༣མལལ་མ་འ་འ་འཔ་མ་ཝས་མལ་འ་་ཆམཐ་ཆམབ་ཆ་མ་མ་འལ་འམ་པཔ་༅༅༅འ་མ་་ཆ|འམ/. འའ  ཚ4འའའ༤༤༤༤༢༅༢༤༧༢༤༧འལལལ༧ལ༤༡༧༡༠༅༅༤༢༣༧༤༧-༧༥འ༥༤༧༤༧༧༧:༧༧༧༧༡༡ས༧༧༧༤༧༧༤༤༧༧༧༧༧༧་༧༅:༅/༧༤༧༅༢༤༧ ༥ ་་པལའ་ལ ས་ཡ ས་་འས་་ཡལཔ་ཆ . ང་པ འལ་་ ་ལ་འ་་ཡ འའ་་ཡལ་ཡཤའལ་་ཡརས ས་་་ཡས་ ར ་པ་""ཁབའ་་་"བར་༅༅ ༧ 

གཱ་ཇྫས 

ཧ་ཛྫས་ དབྱིག་གམ། དངོས་ཆས། 
ཅ་པོ་ཀ་ཅ་སྟེ། ཞར་ཛཱས། 

ཧ་བཞེས་པ་ ཧྱ་ཟ་བ། 

ཧཱ།གཟེར་ ཨྭཧཏྭཐ་ངཀི། ནད་དེ། རིམས་ 
ཚད་མྱིདང་འདྲ་བ་ཡ། 

གཉན་ནད་ལ་བབས་ན་གླ་གཟེང་ཞྱེས་པའ། །ང་ 
བཾ་མཆིཧ་ཚད་ཐུང་དྲྭ་བབས་པ་ལ། །གཉན་ནད་ 
ཆུ་སྲེང་མདྲེད་ཚད་བསླང་བ་ཡིབ། །ཧླུ་མ་གཟེང 
ཞིང་\ཁྲུ་བས་གླུ་ཟེར་ཡིན། །དེ་ཡ་དེན་འཁ་སྟད་ 
འྲུ་བྟེབས་དང་། |[ངྤྱ་གཟེང། རྒྱ་འཁེར། ངྱ་ 
འཁྲལ་གླགས་དང་| རྒུ་གཟེང་གཅག་པའི་ཐོ་བ 

གསུམ་ཟེང་བ་ཡའང་།། 
གུ་རེག་མདང་ རྒལ་རེགས་ཆེན་པོ་ གྲངས་ 

གནས་ཤིག ། 
རྱའི་ཀུན་སླེང་ རབ་ཏཱ་འཇུག་བྱེད། 

རའི་རན་ ཀྭངཊསྲཾཏཿ རྒྱའི'རེགས་རྒྱན 
° དང་རྫས་རྤྱན་ཕྲོགཔ། 

གྲནི་གཅ་བ པཌྡྲཱརྐཧཧཱ། རྒྱདུ་ཆག ། 

གའི་རེག་ ཤྲེུབྲིདུ། ཧྱའི་དོན་ངི་ག་ 
པའི་ཚན་རི་ག | 

ཧྭ་ཡང་དག་པར་བཅད་པ་ ཧུ་དོན་དང་ཙ་ 
༄༅ 

བ་ཡང།དག་པརང་ཤེས་པ་ལྟ། 

རྒྱ"^ ཡི་ས།་ཁུད་པར་ ཇནཀཿ ཧྱུའིི གཅོ་ ་བའམ 

རྣམ་གྲངས། 

རྒྱག་བྱེད 

གུ་ རེག་ ཆེན་ པོ་ ཨྭབཱཧྲེཀཱ 'གྲངས་གནསམ་ཤིག། 

ཧྱ་འབྲས་བུ་ བཏགས་ པ། ཀཱརཊེ། རྒྱ་ལ་འབྲས 
བུའི་མེང་བཏགས་པ་དཔེང ་ན། 

རང་བངས་ཧྱས་ལ་སངས་རཧྱབ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲའེ། ། 

རྐྱ་ལས་ཤྱང་ ཧེཏུཀྲ། རྒྱ་ཨད་པ་ཡས་ 
བྱར་བ། 

ཧུ་ལུས་ཀྱེ་འབྱང་བ་ གཟུགས་ཁམས། 
རྲ'པ་ ལམ། བགྲད་ཡམ། 

གཾ་སྲང་ བཙན་བྱི་རྒྱ་སྲང་། 
གྱག་ ་ མགཧོགས་པང་ འགྲ ་བ། 

ཟུ གུག་ བྱས་པ" ཡུད་ཡུད་བྱབ འེ་ཏེན 

ཧག་ཆ་བ། ཐགགས་ཆེ་བ། 
རྱག་མཆོང་ སྤེཝའི་མིང་། 
ཧག་ཕུལ་ རྒྱགས་འབུལ་མཁན་གྱིབ་ 

ཕུལ་ཟེན་པ། 

བསྲག་བྲསང་ བབ 

རྒྱག་པ་ ཛཱཏིཿ བེགཿ ཤིང་གི་རྒྱག་ 
པ་སྟེ་དབྱགས་པ་དང་རྟ་ཕེཌ' 

བང་རྒྱག་པ། ་ཱ 
རྒྱག་པ་པོ་ ཐྱང་བང་འྲགོ་མཁན། 
ཧྱ ་པནི་ས་ཐག་ དཀྱས་ ཐྲག ། 

རྱག་ བྱེད་  ཏྲས། མརཏ། ཙལས། ཏངཿ 

ཀར་པ་དང་། ཆུང་དང་ཆུང་ 

ར་ྔམཆང་ ཁོ 
ར་ག 

༥ 



༄༅་ 

རྒྱུག་བྱིད་ཆུ་བོ &ྨྦ{|ླ ཌ་12:'ཨཉཏྟ 

གུག་འེཧྡ་རྷཐ་ ཤདྷ་ཐུང་། ༡༣༨ ཧྱད་འཏཾ ༡ ཧཱ་ཧཱ 
རྒྱགྐ”ཨ་ ༣; :::311 ;བདག་ པའི ་ཐྭཉ རྨ ང་ཐ བེམངཾ ་མ་འདུ བ། 

༣ ཟོ 

ཧུག་ཤད་ 5,.སླ་ཤཱདཱ། གུ ལ། ༨; ཏན་དཱཛ། དབ་འཁུང་ཉི 
བུཁ༔ཿ ཏཾ (ཊུ'༢-ཌཀཞིཧཱཾ) བ ༦༩༩ 'ཌ། ཏཱ 
༤ "༩༢ར་ཡུ་། འ་འ ཀླ ཏི {81 རམ ཏ ¦: ཤཿ འཁྲི སིར བྱ། 

(2 'ཡ [༢ 3: 6ིརྐཿགྱགབ་ དང་། ཀློག་གྱཌ་; རྭ བུད་ཌ ¡བ་དང 'ལྕ་མིན་གཉིས་ འི 

དང་། ཨོན་ཏན་མྒོགས་ཀྱི ཞོགཟླཏུ་ཧཿཏཏཱ་ ' ཏྭཾ ས་པ་དང་། མི 

ཉ་བ་འདདཾཿ ལྟ '/:5 རཆ 
བྲུ མམ ཐ་ན ར་ད 

ཌཝ'2'#8'8'2 སྟབྱ་ཊཱཾ་ག་གས: ཀྟཏཾ་ཤབ 

༦3 

['82།ཿ'82'29' ® ' „ཤིན བྱུ་ཕྕགས་པར་ཕེང ་བ། 

-བུགྐས་ཞཐྭལཱ་བཅས་བུང་བ་ :མཌ་རད་ཊ 
པཱ པཱཞག་8ུབ་བཞེ་དེན། 

གྱུགས་བྲཟས །ེྐས་ ཉོ ཱབྐཏྟཧཱཿཱདཱ།་ 
'༩6 ཊས༢་༩ ཾ £ ཉཤུགག་ རེ ཧུག ^ 'ཌ5 

སྭ ཏཱ་ ་པྭ ;6ཱི་ཧཱོད་ 'བྱེད་པ། 

ཡོནཱ་ ་ཏུན་ཕེགཔ་ཀྱི་གྒྱགས་ཆོད་ 

[5032 5'|ཐ་ 88 བཿ 'མཁན་ནམ་ལེན་པ་ ་བུ། 

སྐུ པདྨ ཏནྟ། རི་གྱད་ དང 

|5 ཌཏཾཿཐཧཱ' ;5ཏཧཱ ཡྱ ཧཱཾ 

/དྭིག་པ་ཏཇིན་པའི་ཝྡེ་སྣོད་དམ་ 
སེམས་འི རླད་དང་] ! སླ་བརྙན་དང ་གཏྭའི ༩ 

ཧཱཾཊ། ¦ ༩ 6 1! 

རྱད་ ཀྱི་སྒྲ་ 

ཤྱད་འཁུལ་ ༧ 

ཤཿ 

'ནཌཁ་ཌཿ 
ཅགས་པ་ སྟི. 

༩8 ་ ༨༩ ༩ ི མྱ 

';:3-སླནཱ'ཁཱང ངས་ཀྱི ་ 

 'སྙེམས་ཁྱུད།བྲསྐམ་ཕ།དངཿ 

¡£ 808 ཉཧྲུལུ་བའམ་ ཕྲལ་བྲཞི་ཧཱཾནཱ།, 
འའ 

! 

| རི 

8༢ 3 སཿ 

ཨི་དྭགས་དང་། དུད་ ་འཀློ་དང་། ་ 
ཝཾ། རང ་ཨང་ཡོད། བམ. 

རྒྱུད་ཅན། '་ ཀླ ཐུད་དཾ་ཝྡན་ཁེ། 
༤ ཚོ 

ཅད་བ 
ཀྱཾད'གྲུ པཔ | 

རུ ར་ད པ་ ྲུ 3;- རྫ 2 པོའ ཧེ ཊི 
'༩རཏ5 [ཁཊ8ཁ་ འན སྤན པབ་ ཤཔི་ཝྲཧཱ དང་། ཨཀ་ང་དང་། 

ེིེ 

¦[‡' ཉ ཇ ཉར 26 མཉ / 
ཧཾད་ལྡན་མ་ པ་ག །ཕས་ ཛོ 
དུད་རྤུ་ཡཾ „2 : + => 

རྒད་སྡ ༡ ཤཾ་ྱུད། རྱེད ཕྱིཾད། ཧཡ་ 
-- ྱུད། རྣལ་ ཡ་འཤྱོང་བླ་ 

མེད་ཀྱད་དེ་བཅུཛ། ] ༼ ° 
^; 1⁄2» 1 14 རྨ × ® ' 

|^ 2 ༢ /” རུ 52 

པསདཱ། བ ཨཱསྟཱཏཱ 
) | ཇཌར | [ཌེ པེ ཤི ༧༧ 

བཱ བཟྱད། ཤལ་ 'ཧུད། གདུང་ རུདཱ། སྣག་ལས་ སྐྱེབ 
ཏ |°“ 

ཅ་འཁྲིད། རིགཔ། རི་གས་ ཧུད རགཔ , དང་ ! 
་ 

སྲཤཱཀྲ། 31 ས་བོན 
༧,“ 



རྒྱད་པ་ག གསུམ་ ཝྡན
་ སྐུ་ཐུད། གདུང་ཁུད། 

སློབ་གྱད་དེ། | 

རྐྱད་མང་  དཱིཊ། པིཝྲང་། སྨ་སྙན། 

ཡུལ་སྐད་དྲ་ཡི་ཐྲ་ཀ་ཟེར་ 
བླདྱ་ཨཾད། 

སད་སངདྤཝ་ དྭ 'ཝླ། སྒྲ་སྩན། 
རད་མངས་ གླིས མིང་། 

ཧྱུད་ཨཚྩཏཱས་ ནས་བླད་དང་རིགསྟ་ཕྱད་ 
ཞླད་ཐ། ྦ 

རྒྱད་ཡ་ཚད་པ་ བླེ་སྐཾག་ཅན་ནམ། ཤེས 

རབ་མཆག་ལྡན། 

སང་ས ་ པིསཏཿ གྲངས་གནས་ཤིག ། 
ཧྐྱད་རང། མེམས་ངང་ཀྱད་རིང་བ་དང་ 

རྒྱུན་བསྲིང་བའམ། རྒྱན་ 

རིང་དུ་བྱེད་པ་སཾགས། ངུ 

གྱད་ལས་ གཤྲངས་གནས་ཤིག ། 
ཧུད་ལས་འཕོས་ མདའ་འཕེན་པ་ལའོ། ། 

ཧུཾ 'ཤཾས། ཐླད་ཐེ་ཤེས་པ། 
ཧུད་གསུམ་ གི་དང་ཡམ་དང་འབྲབ་ 

བུའི་བླད་གསུམ། 
ཧུན ཁྲལ། ཙཱཕ། ཤཱ་ཏཿ སླབཱཧཿ 

ཧཱས། དུས་དང་ཆེ་དང་ 

གནས་ལུགས་ཏེ། ཆོས་ཀྱེ་ཕླུན་དང་། དུས 

ཧླུན། ཆུའི་རྒྱན་ཕོགས། ྒ 

ཧྱུན་སྐམ་ མེ་གཙང་པ་འགག་པ་ལའེ། | ཧུནྟ་པད་ 

ཧུན་ཐར 

ཧུན་ཏྱོངས་ རྒྱན་མཐྲར་ཕྱིན་པ། 

ཀྱུན དུབ་ཐྱན་གནས་པ་གཅིག་ཀྱ་་ 

འཇེག་པའི་ཐི། 

ྦ ཧུན་འཁྲིགས' རྒྱན་འཐུད་པ་སྟེ། རིགས་གླུདོང. 

དད ་ ཕགས་མ་ཆད་པ་ལྟ་ བུ།
 

ྦ ུ་གྱི་མུ་ུ་ བསཝ 

ཧུན་ གི ་སྟབས་ ཟླུང་དང་རླུང་ལྷ། 

ཧྒུན་འགག་ ཅ་ཞགག་པ། 
ཧུཾ ་ཅན' ནདི | ཡུར་བ་ཡམ་ཅ

ུང་ཟད་ 

འ 

ཆེ་བའི་ཆྭ་ཀྱང་ངམ་གཙང་བོ:° 
རུན་ཆགས་ བླརིཏཱ། ཁྱན་དྲུདམ་ཞཆཆ་ 

ཅན། 

རྒྱན་ཆགས་སུ་ རྒྱན་དུདམ། མཉུགས་མང། 

ཧུན་གཏན་ དབ་བྱུན། བྷན་གཏན་གཞུང་ 
དེ ན་ཡིན་ངེས་རྣམས། ྦ ཐཱེ 

པ་ལྟ་བྲ། 

གྒན་དུ་ ཨན ཤ། བང་མ་ཆད་པའམ་ 

འིལ དུས་རྟག་པར། 

གན ཧཱུ ༦ ཤླཾཏཱ་ཨརྣན། ཏུགས་གནས་ 

` ”ཾི  བརྱད་ཀྱི་དང་བོ། པྲོ 

རྒུན་ལྡན་ 
སྲོ་ཏསྭཱཧཱ་ ¦} འཆང་ཅན། 

རྐྱན་ ལྡན་ ནམ་ བྱ
ཧད་ ངབ ༥༨ 'པརྨྲདྡ། བང་་ 

མེད་དྲྭ་བྱང ཐབ 

ཧུན་རྣམས་འཇོན་ ཆྲ་ཤིང་ ཱ  

རླྱུན་དུ། གཏན་དྲ། 



རྒྱན་ཁྱབ་ཚ 
ཧུན་བཁབ་ཚ་ ཆར་པ་དད་གཅིན་པ། 

རྒྱན་བུ་། ཀོ་ཐག །ཀ་བའི་ཁྱན་བྲ། 

རྒྱུན་ཞབྱ་མས་ མ་དྭག་རན་འབམས་ཉ་ཐ། 
རྒྱན་མ་ཆད་པའམ། གྱན་ 

ཆཌ་པ། རྒུན་རྒྱས་པྲ་མེགྲམ། ཤཱུ 

ཧྒྱན་སྦྲིན་ ཆར་སྦིན། 

རྒྱན་མེ་ཆདན་ ཨཛྡསཾ། ཨནིཤ། བང་མ་ 
ཆད་པཕ། བུ 

ཧྱུན་མི་འཆད་པ།" ཀྲན་ཏུ། རུགས་སྲིང་། 
སྙུགས་མུ། རྟག་ཏྲྭ། རྟག་པཆ། 

ལྟོ་མེད། ཕྱད་པ། ཐང་མེད། རེ་འགའ་མིན་ 

པའི་ད ན། 
9 

ཧྱུན་ཚྩགས་ ཧུན་གྱིས་ཚཌ་གྱའི་ཡས་རཾ་མ། 

རྒྱན་འཇིན་ འཚོ་རླ ངས་ཀྱི 'ཧྤྱན་འ
ཇིན་པ་ 

སྟེ། རྨྲན། 
ངི 

ཁི ༤ 

རྒྱན་རང་ ཅེརཱཨ། ཡུན་རིང་། 

ཧྒན་ལུགས་  ཡུགས་ཕྲེལ་དང་རྒྱ་འགྲཡ། 

ཧྒྱན་ཤེས་ལ་སོགས་པ། དྲང་སྲོང་བདྲན། 

ུན་གསུམ་པ་ ར་མོ་གངྒཱ 
ཧྒྱན་གསུམ་འཐབ་ དིཕྲཾཏཱ། གངྒཱ' 

རྒྱས་ རྒྱའི་ཤི་རྒྱས་དང་གྱས་ཡཾད་ 
མེད་དང་རྱས་ཨད་མཁན། 
རྒྱ"ཡོད་ཆེ་བ་ལྟ་བྲ། 

རྒྱས་བསྟྙད་ ལ་ཧྱས་བཤད་པ་དང་བླ་ཧྱེན 
ཁུ་བཞམ། རླ་མཚན་ཞུ་བ། 

རྒྱས་མཐུད་ ཆུ་ཆག ། 

དང་རུད་པ་ཟིང་བ། ཆཱ་ 

བཏྐམ། ཆུ་རྒྱས། 
རྒྱུས་མེད་ _ རུ་མཚན་མ་ཤེས་པ་དང་། ཆ 

རྒྱས་མེད་པ་དང་། ཇ་ས་ 
ཤཱེམ་པ'ལྟ་ཐུང། 

རྱྱས་ཨོད་ཝ། ཧ་གཾ་བ། ཧུ་མཚན་ཤེས་ 
¬+ྷ"ྲྱྫ༈རྩེ་ཉོ་ད འི 
གྱོ མཐུན: མིཐུན། ཤླུར། 

འཁྲིགམ་པ། དགའ་མགུར་ 
རལ་བ། བ་མེད་དང་འབྲོགས་པ། 

ཧྱེ་བ' གྱོམ་ཏང་། མགྱོ”དང་† 
ཐྲཧབ་རྱཾ་སི། རྐྱལ་ཆིག་མ་ 

ཞོངས་འདས་ནྭ་ལྔ་ཡའ། །འཇྲིགས་པའི་བྱ་བའེ། | 
བྲད་མེད་དང་ཐྙན་དྲ་འཁྲེགས་པ། 
ཧྱཾགས་ ཀུཏཨནནྷ། མེ་ཧེགས་དང་།, 

དྲ་ཀྱགས་ལྟ་བུ། ཡང་གདེགས 

པའི་དེན། 
བཿ ར'བཿ ཀཾ ་'བ་མགཔ་ དང ཛྷོ ད་དང་ 

བྭེད་དང་དབུགས་བརྱང་བྱ། 

བྱཧངས་ཟིན། ཧྱཾང་བ། 

ཧྱེངས་ བྷརིཏཿ བརྐྱངས་པའི་སླུལ་ཆེག། 

ཧྱེབ་ ཧན། ཏཌཨ། མཆོན་སོགས་ 

ཀྱིས་ཧྱབ་པའི་སྐྱལ་ཆོག ། 
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གཅིན་ནམ་དྲི་ཆའི་ཝོ་ད། འདི་དག་རྣམ་གྲངསོ།། 

ཞྭའུ་གཤེར་ སྦ་ཆོན་པ། 
ཞར་མ་མྲེས་པོ ཨྒ་ཤྲི་སྒང་མ་མེས་ པེ་ཏྲབ། 

„° >. : ཆེྲ་ཁ། ལྒ་ཡྱལ་གྱི་མི'ཿངེགས། 

ཞེ = »ཨྒཾ'ཨྒོ། ཌསྨཁྱ”ཱ / 
ལུམ་མ། ༧ སྨན་སླ། ཟྒ ་ཕོ་ཆེ་ཟེར་ 'ཉདུག 

༩ .. ÷ ;' >ཞདིར'དཔྱད། 

སྒ" _ ཕཱལིཀཱལ། སལྐད་། བལེད། 
' =ཌ ༧ འེསནི། ལྒ། ཆིབས་སླ།ཿ རྟའི 

རྒེ རན ོ་ སྨན་སླ་ཡའང་། | 
ཟྒ་ ཀུ ར་མ  ་ སྒ་སྤྱས་བད་ 

དཿ ” ཆུང་མེལ་ཉྱིང་ཁྲག་འཁྱབས་ 

ཞྱརུ། །ཉེས་པཆྭ། བི་ངས་ལས།ཟླ་སྐྱ་ནི་ཚ་ བཞི་ཚ་ 

ཐ་བ ཐས བཱན, ཤཱེསྲ་ ནྔང་ '| གཏེར་ ་མཇོད་ 'ཡས། 

@ 

ས་ ༡༦ 
ˆ = ^? ༥ ༩ 

༔ 
༩ =. 

སྒ་ཀྐྱ་རྩལ་ཟད་བསྟ་དང་བཅས། ' 16ུ་ཇྲེ་ཕ་ཁུ” 

] ་བྐྐ་བ་ཡིན། "།དྲེ་ད་མྐྱེད་ཁྲག་འཆག་འུ་བདྲ་ 
ན།ཿ (སེལཉིཇ་བྟེཏ་དྲྭགས་ཡུང་ཁུའྷསཾ་སེཀ། 

ཐེ དང་། བདྲད་ཆི་ཐྲབ་པར། སྒ་རྐྱ་ཡླགས་ 
ཁ་ཤ་ནི་ཚ། །ྲག་འཇུག་དྲཾད་མྐྱེད་ཐྲད་སྟབས་ 
འཇམས། །དང་། ༢ ༤ བདུད་ཙི་སྦིང་ཁང་ 
རྒ་སྐྱ་ཁུ་རྔེསྭཁ་བར་འཇྱ', །ཧཱས་བསྲ་ཁླག'འཆག 
འྱང་བ་ཡིན། །ཞཱེས་དྲང་། བརྔྫས་པང། བད་ 
རུང་སེལ་བྲ་སྒ་ཀྱ་མཆེག །ཅེསྲ།གྭསརྔཱས། ཏང 
བྱང་བབ་ཀྱང།།ཿ ཧེ་ལྟར་གྲསུངས། མིང་ནི། 
ཤཊི།=།ཨརྟ། ཟེར།  འདི་སྒ་སྔ་མ་དང་ཕྱགས་ 
འྲད་ཡང་པཕགས་པ་དམང་བཞམ་སྱ་བ་ཅུང་མཐུག་ 
ལ་ཝཱ་མ་ལག་གསོབ་ཅིང་དཀར་ལ་ཁོད་མུ་ཡོད་།བ 
ཨིན ཞྭབུརས་དབེ་མི་སྟའ།ཡང་། གྱཿཞགཿཧཱཡ 
དྭ་སྡོར་པོ་ནས་ཀྱེ་ཕཾག་མ་ལྟབུ་བུང་མཐུག་པའི་ཙ་ 
བ་ངེ་རལ་ལྟང་གཅིག་ལ་གཅིག་འདམ་ལྔ་ངུག་ 
ཙམྭ་བབ་པ་དྱའི་བསྭ་ས་དམར་རམ།༡ར་གྷའེ་སང་ 
ཡ་དྲི་ཉིམ་པ་ཁཱང་སྦ་པ་སྐམས་ནབ་ཁཁྲེགས་པ་ 
ཤིན་ཏཱ་བཟང་བར་མཐང་ཏང་། །ཞེས་གསུངས། | 

སླ་ཁིབས་ ཌ་མ་འགེབ་ཐེདྭ་ཀིཿགས། 
སླ་ཏཁྲིར་ཐཅས་ སླ་སབ་ཆ་ཚང་ཡའ། 
སླ་བློ་ . རཾའི་ཐཱ་ཐྲག་ཐྟེ་སྒ་དང་ཏའི་ 

བྲས་བར་རམ་བང་དྲ་འཆེང་ 

བྱེད་བྲག་ལེབ། 

ཟྭ་སྱེའི་ སཱན་སྭ་ཌོན་པ་ཨིན་ནམ་ཉམ། 



དད ་ 

སྒ་སྒྲོན་ . ལོ པོརི་ཆེཧི་སཱུར། ཕོང་ ཕ་ཕཝང་ངམ། པཌ་བཾའའི་མིང ང་༩ 

མོ་པ སྲ བརད་བདབ་བྱཿབྲ། ༨ ཟླ་བོ . རྒའི་ཕྱི་རྲ་ལཞ། ། 
སྒ་ཏཾག ནགོ, ཆུ་འདྲེན་ནམ་རྫོན་མོ་ཆབ་, སྒ ད་མར་ རྨན་ཟླ། 

` འདྲེན་ ཟེང་བཞི་ མིང་སྟི། སླ་སྨྲུག་ སླྱག་སྒའམ། སྨན་ཟླ། བཅའ 

ཤེལ་ཕྲེང་ཡས། སླ ཏིག་ཞག་པཾཕ་དམུ 'ཛཾང་ཆུ་ སྒའང་ཟེར། ོ 

-སེང་ འདྲིན། ཁྱེས ཐུ ལྗོན་ ཤིང་ལས། རྒ ཐལ ཿ མེ་ཏོག་ལྕེ་ཆེ ཆེ་སྟེ ཤེལ་ ཕྲེང་ 

ཧིག་ནག་པས་སྙེག་པ་གསཾད། །ཚ་བ་ འཇམས་ _ ལས། ཟླ་ཚས་དྲེད་སྐྱེད་རལ་ 

དང་སྐེམ་པར་བྱེད། །ཅེས་དང་། རང་བྱང་བས། གཅད་ཆུ་ཕེར་ འདྲེན། .།ཞྱེས་པར། དཔག་བསམ་ 

སྒ་ཏིག་ཚ་ཆྲ་ཕེལ་བནི་མཆོག །གསུངས། མིང་། ཐྲ་ ཤིང་ལས། ལྕེ་ཚ་ཚ་ཉིང་དརྦ་རྫིང་སྐེམ། །ཆུ་ 
་མཐྲེ་རིས། ཆུ་འདྲེན་ཟེད།. .དམསཱའཱཾས། - ཟྒ' ་གཏིང་ནས་འབྱིན་པྲར་བྱེད། །ཕྱག་པར་ 
ཏིག་ནག་པ་ཊེས་བྱ་བ།  །སྲ་བག་འདྲེས་པཞི་ 8 ་ _ །དང་། . རང་ 

ངོས་ཡས་རྐྱེ། །ཙ་བ་རུས་པ་བཤད་པ་འདྲ། །ཝོ་  །བྲང་བས། ལྩེ་ཚ་བ་ཡེས་གག་པ་ཕེལ། །ཉེས་ 
མ་སུམ་ཅུ་ཏིག་གི་དྲབིབས། །པད་འདབ་བ་མུ། པར་མིང་། མེ་ཏག་ལེ་ཆེ། ཟླ་ཚ། པང་བཐ་ཡན་ 

ཡོད་པས་མིར། །སྡོའ་པོ་བློ་རིང་དམང་པོ་འདྲ།| ཚྭ་དང་། མེ་ཏོག་ལ་གསེང་འདབ་ལྔ་པ། །ལོ་མ་ 

ཅི མོང་ཆེ་ཏག་དྲག་བདྲན་འདདུས། །མེ་ཏོག་ ལ་སྦལ་པ་ལག་པའང་ཟེར། རྫེ་ཆུ་སྲིན་སྡེང་མཾ་ཡ 

དམང་པ་བ་མིག་འྲད། །གཡར་མོ་ཐང་དང་གཉྲིས་ས ཕིལ་པ་ཡག་པ་ཆ ར་བ་དང་མ་ཤེར། འཁྲངས་ 

མེད་མཅངས། །མེ་ཧཏོག་དབར་ཟླ་འབྲིང་བཐོར་ དཔེར། བང་བ་ལན་ཚ་ཞེས་བ་བ། །ན་ཕང་ 

འཁུུངས། །རྫོན་པོ་ཆབ་འདྲེན་ཞྱེས་སུ་གྲགས། |  ཧེས་དང་སྲིབ་ལས་སྐྱེ། .།ལོ་མ་སྦལ་པའི་ཡག་པ་ 

ཁ་ཅིག་སྤང་ཕྲོས་ཡིན་ཞྱེས་འཁྲུལ། །ཝྕེས་གསུངས་  འ༡ །མེ་ཏོག་སེར་པ་འད་དང་ ༡ ནི 

པས་གསལ་ལོ ། ་  ཚ་ལ་ནུས་པ་ཨིས། །གང་སླན་དམུ་ཆུ་གག་པ་ 

རྒ་སྟན་བསྟད་ , རཾ་ལ་བླ་ཏྟན་བཤྱབ་པདི་  མེལ། རེ་ས །ཉྟེཕ་གསུངས་མཾ།། 

; ༡ ཉནཏྐ་ཀཾ། 2 =£; སྒྲ་ཚཿ 22 འརཟུནྟཀདྲགཿ 
སྒ་ཐྤགག། སྒ་དང་ གློ ་ཐྲག་ ལ་ཟེར། ྦ རྒ ཆིགས མིའམ རི དབྱེ་བས་སྣ་དམང 

ཤག ་ གཡག་ཁྲོད་པ་དཀར་པོ་ལ་ 23 £ 7 >÷ དོང་གྲ་ལ་ཟེར་བ་དང་། སྒ་ 

55 3 སྤ བཞས། གཏ་སྱིད། -÷ སརྒ་གཡང་དང་། སྒ་ཕེར་ཡུང་བ་སྟེ་གཟུམ་མ། ླ 



སྒ་ལོཛ་ཇ་ཐ་ རྐནིསྟེང་ད་མཆོངས་པ། 
རྒའི་ཁིབས་ཕོགས་མེད་པརང་ 

སྒ་ཏང་པ་རོང་ངེ་ཡོད་པ་ཡ་ཟེར། ¦ 

སྒ་ལུག་ རྒ་གཤག། 

སླ་ཤུ་ ཤ་སྟག | 
སྒྲ་ཤ་ སྨན་ཤོ་མང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། 

འདི་ཡའང་ཆེ་ཆུང་རིགས་ 

གསུམ་མོ། ! 

ཕལ་སྐད་དེ་སྒ་ཕྲེང། 
ཧརི་དྲ། ཡུང་བ། 
ཆོས་རྫམ་ལ་མངོ་བྱིད་ཀྱི་ 

ྦ དར་དྲིས་ཅིག་ལ་འཇུག་སྟེ། 

དབང་ཝྡན་མ་དང་།། སྲིད་བདེ་མ། 
སྒག་པ། _ བྷཛྷར། བཙན་གཞེམས་བྱས 

“ད༥དང་རང་ཕྱིད་མའཛ་། | 

སྒང་ མུནྣཏཾ། བུཡིན། དཀྱིལ་དང་། 

སྟེང་དང མཐཐོ་བའམ། 

མྲཊན་པ་སྟི། ཡང་འབྲར་བ། རིའི་སླང་ཟེར་བ་ 

ལྟ་བྲ་དང་། ཅག་ཅེ འི་སྒང་ལ་བཞག་ཅེས་དང་། 

་དྭ་ལ་ལྟོ་ཟ་བའྲི་སྐང་ཞཱེ་ཕ་དང་། ཨས་ཀ་བྱེད་པའེ་ 

རྒང་ཟེར་ཐ་ལྟ་ཁ། ཨང་། ཟེམས་ཅན་གཟུགས་ 

མོའམ། ཁྱི་འབིགས་ཟེར་བའི་མིང་དྲའང་འཇག། 

རྒང་།བ་ རྒང་'ཁུལ།་ ཆ་ཚང" བྲམས་ 

སྒས 
སྒ་སར་ 
སྒག་ཁྱུང་ 

། བ ༤༥༧ = ོ 

ྦ ཅད།  སྒང་ཁ་ཡ་ཡད་ཅེབ་ 
༤ ངོ པཔ ར་འ རད ཅེ ༤ ས་བ མར་ི་ག་པ་མམ ཕ ༡༠ བབ 

དང་། སྲོག་ཆགཔ་གཅིག་བསད་ཀུང་ལཝིག་པ་ 

རིམ :@3 327 ྦ ༥༩༦ སྒང་མཐྲོན་པོ་ 

སྒང་ཁ་ངེ སོ་ཕེར་ཡོང་། ཞེས་པ་ལྟ་ཐུ། 

སྒང།ཁུལ'་  རྒང་ཁ། 
སྨན་ལྟ་ཞིག'ལའི། | 
འབྲམ་མོ་ལྗོངས་ཀྱེ་རྱལ་ 

བའི་མིང་། 
ཤུལ། ཤལཝཿ བྱི་བུར་ཏེ། 

ཕྲོག་ཆཌ་གཟུགས་མོ་བྱི་ཐུར།: 
_ ཟླང་ཐྲཾག་འབང་བ་སྟེ། ཤེལ་ 

ཕྲེང་ལམ། སྒང་བྲག་པ་ཡིས་ 

ཤ་དུག་འཁུགཔ་ཚད་སེལ། །ཐྱེས་ངའི་མིང་། 
འདྲེ་དཔལ་གང་། འདྲེ་མོ་ཡངས་གར། སྤེལ་ 

སྨན་ཕངས་རྱབ་སླངཔ། བྲ་བ་ཐང་ཤིང་། ཨ་སྨ་ 

ཐྲང་ཤིང་ཟེར། འཁུངས་དཔེར། རཱང་བྲཾག་འབར་ 

བ་ཞྟེས་བྱ་བ། །ག་པྲར་ཟིལ་གཞན་ཐྱེས་ཀྱང་བྱ།། 

སྐམ་མའི་འགྲམ་དང་ཞྱིང་མུང་སྐྱེ། །ཡཾ་མ་ཡ་ཕུག་ 

སྤ རཾ 'གི་ཁེང་ 

སྒང་ཏོག་ 

ཕྲང་ཐུར་ 
ཕྨང་ཐོག་པ་ 

'འདྲ་རྩ་ཕྲ། །ཕྔོང་པོ་གཅིག་ལ་ཡལ་ག་མང་། † 

ཨལ་གར་མེ་ཏོག་ཕེར་པ་ཧྱས། །གང་ཐ་ཇིང་ལ་ 

ཁྲང་ཡེ་འདྲ། །འབྲས་བུ་གསེར་ཡྱི་ཕྱེ་མ་འདྲ། ! 

གླེ་བཞི་ནད་དང་ཁྲག་ཞད་སེལ། །ཏྲག་གི་ནད་ལ 

ཆེག་ཇང་ཐུབ། _ །ཅེས་དང་བྲ།ཕྱཾགས་གཅིག་ 

འཕྱངས་པ་ངེཞོ། །ཐུན་ཛྫབ་སྐབས་ཤང་ཚེ་བྱེད་ 

པའང་ཡོད། ཅེཔ་གསུངས་པ། ། 

སྒང་ཐོག་འབར་བ་ ཤཱ་ཡཾ་ཟ་ཉེས་སྟང་ཡང་། 

སྨན་གཏུང་དྲ་བོ་ཕེར་གསུངཕ༔ 

ཕྲང་མགོ་པོ། རི་མཆོན་པོ་ཕོགས། ་ 



སྒང་པོ་  རིལ་པོ་དང་། ཁྱར་ཕོ། 

མེད་ན་ཕྲོ་སྐང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

ཤང སྦ འ་ཡ'སྒང་བྲ་སྟེ། 

ཤུབས་ཅན་སྲན་མ་ལྟ་བྲ། ང་ 

གྱྱལ་རལ་པང་མ་གྱར་ཏམ། ཞྱེས་པ་ལནང་། | 

རསྒང་འྱུ་ ནང་ཡོ་བྱེད་དང་། སྟེགས་ 

བུར་འཇོག་པའི་ཏུ་མར། 

སྒང་ལ་ སྟེང་ལ། ྦ 

སྣང་ཤ་ ན་ཚ་ཕོགས་ཀྱི་ས་ཤ་འབྲར་ 

འཐྲར་བྱང་བ་ལྟ་བུའི་མིང་། 

སྒང་གཤེང་ ཨྨྡཏ། རིའི་སྒང་ལ་ཆགས་ 

པའི་སྤང་གཤོངས། 

སྒང་གཤངས། གོལ་དང་། ལ་ཆུང་དང་། 
ཀབ་ཀོབ་སགས་མཐ་དམན་ 

ཡཾད་ས། ྦ 

རྒངས་ པུལིན། བོད་ཀྱི་ཤར་ཐྷེའིཆུ 

བ འི་ཉེ'འཐམ་ན་ཡད་པའི་ 

གནས་ཤིག ། 

སྒབ་ །ཨམན། གོས་སྐཐས་ཅེས་ 

ཁུ _ བནི་རྒཐ་དང་། ཁྱིམ་པ་དག 
ལ་མསྭབ་དགོས་མམ། རྙོང་དགོས་ཀྱི་བུད་མེད་ 

ཡོད་པས་ན་སྒམ་མོ་ཅན་ལྩེ་ས་བྱའཾ། །ཞྟེམ་གསུངས 

པ་དང་། གོས་སྒཐ་ཅེམ་ཕ་གོས་ཐུང་དྲ་འཇུག། 

མཛུག་དང་གཤམ་སྔ་བ་ཡའང་འཇུག་གེ ! 

སྙར'སྣང 

སྒབ་ཁུང་ རང་པའི་མྐྱེད་ཁུང་ཇམ། 

༨ 
སྒབ་འདྲེ་ སགཔ་འཆང་ལུགས་དང་ 

མཐུན་པས་སླབ་འདྲེ་བརླད། 
ཅེས་པ་ཇྗེས་འབྲང་བའི་འདྲེ། 

སྒབ་པ་ འགེབས་པ། བྱ་མོས་བུ་ལ་ 

སྒབ་པ་ཉེས་དང་། གཔ་ 

རས ་ 

སྒབ་རྩ་ .མསྐྱེད་ཁུང་གི་ར། 

སྒམ་ ཀོཏ། པཊ། མུཿ པི 

སློམ། སློམ་བུ། ཐབ་པྨོམ། 

སྙད། བང་བ། མཛད་རྟམས་ཟེར་ཏེ། ཉིང་གི་ 

སླེམ་བུ་དང་སྡོག་མའི་མིང་། ཀཾ་སྒམ། ལྕགས་ 

རྒམ། ཕྤུང་སྒམ་མམ་རོ་སྒམ་ལྟ་བྲ་ཡའང་། ། 
སྒམ་ཆུང།  སྒམ་ཆུང་ཆུང་ 

ལབ ཟ་ བླི་སྒམ་པ། ཟབ་པ། 

སྒམ་པོ ཆེས་ཧྱལ་སློང་བཙན་རླམ་པ། 
ྦ ཐུགས་སྒམ་པོ། 

སྒམ་པོ་དཔལ་རེ་ དྭགས་པའི་གཞི་བདག་གི་ 

མ་བ 

སྒར' གུརང་མང་པ་ཕུབ་ནས་བསྔྡད་ 

པ་སྟེ། བཞུགས་རྒང་འདེབས 

པ་ཟེང་བ་དང་། དམག་རྒར་ཆཌ་པ་ཟེར་བ་ཝུ། 

སྒར་རྣང་  བཀྲར་སྟི་འཾས་པའི་རིང་། 

སྒར་ཏོག་  སྟེད་མངའ་རེའི་ཆོང་ར། 



སྒང་མང་ 

སྒར་མེང་ བསོ་ས། དམག་དུས་ཟིན་པའི་ 
བཅོན་པས་བྲོས་ བྲབས་བྱེད་ 

པ་དང་། གིཾ མཆོན 'ཡེན་ ཉཱ '་ཆག '་པར་ ཟིར་ བམ 

སྒལ།_ དོད་ཏཁལ། ར་རྒལ། ཤིང་. 
རའ ཟི བ་ཆ 

སྒལ'ཏྟ _ དས་ཁལ་འགེལ་བའི་རྟ། 
སྒལ།'འཛད་ གདལ་ཆེགས་བམ། རྒལ་ཆེཌ། 
སྒལ་པ" རྒྱབ་ཡ་ཁུང་ནཔ་འགབྲོ་བ། 

སྒལ་པ་ལ་ཁུང་ཟེརང་བ་ལྟ་བྲ། 

ཟབལ་འདྲབས། | 

སྒལ་ཕྱགས་ _ རྒལ་གླང་དང་། འགེལ་གཤག 
`. ཁལ་གཞག་ཕོགས། 

སྒལ་འཕང་བ། རྒལ་འབོགས་པ། རྒལ་ 
དབྱགས་པ། རྒལ་སྲང་བ། 

སྒལ་ཐ་ གྱབ། .རྒལ་ འགེལ་ བ་ ཞྭེས། 

སྒལ་ར་ . . དུད་ ཞུ རྒལ་མ། རྒལ་པའི་ མ། 

སྒྲལ ་ཆེགས་ ཅར ཀིཾ ་རུས 'ཆེ་གས། པྒ 

སྤལ་ཆེགས་ཏེ ་ཤུ་ ྨ་ྲགད་ མིའི 'སྒལ་ ཆིཌི 
ཡ 'ཟེར། .: 5 

སྣལ་ ལ་ཚེགས་ ཉི་ཤུ་ཙྭ་བཞི་ 1 ་ 
_ རྒལ་ ཆེ་གཱས། ྦ རའ 

རྣལ་ ཆགས སྲང་བ་ དྲྲ་ བོར་སྲང་བ་སྟེ། 
¬ ཡུས་ནམ་སྣང་གི་ཆོས་བདྲན་ 

` -- »2 རྐོད་ཧ་ཡ་བུཧུ། ཅང ཤག 
སྒལ་ཡས་ ྦ པ ཧུའི ཇང ཐྭ་ ཨཱ་གཅིག ! 

སུག་པ 
སྒལ་རུ་ས་,.. .. .གཤེརཀྭ། རྒྱབ་ཀྱི་རས་པ། 

སྙིར་མོ་ _ „ བཱཾཏཾ། སྒོར་སྒོར། རློང་མོཿ 
.- ˆ~; སྟེ། ལ་དྭགས་ཕལ་སྐད་དུ་ 
0 སྒིང་མེ་ཟེང། 

_- སྒ་རྟེགས། 
_ ˆ གཁཊཿ གཞུང་ཆུའི་ཟུར་ངམཿ 

'- ཕྱ །སྣཾད་སེགས་བཞུག་ 

_ པདནི་རྟེགས་བྲའི་མིང་དྲའང་།[[ 

སྨུ་དེ་ ཐང་དང་། ཇ་ཨནི་ཧནི་ 
.- ° ”.--སྣོད་ཡའཇ་། | 

སྒུ་དེ་ཅོག་ ཡོད་ཆོད་ཟེང་བའི་དན་དང་། 
ྦ - ཡུས་ཀྱི་སྨད་དང་བྲཇ་དང་ ; 

ཆུ་བེན་ལའང་འཇུག། 
སྒུ་རྡེཾ།_ ཇྫ་མའི་སྟོད་དང་། ཐར་རྡཾ"་ 

`=; 5 གིན་བྱེད་ཀྱི་བྲག་པ། 
སྒུ་ཕྱེགས་ མདུན་ཡ་ཞའཁྱོག་པ། སྐྱེ་ ཕྱཌ 
རྨུ . སྒུ ཕྱོགས་ཤེས་པ་ཤིན་ཧཱ' ; 

__ གཅེས་ཟེང། 

སྨུ'མོ" ཉང་རྡཾ། 

སྤུ་རུ'རུ་བྱས་པ་ ཧླར་རྨང་ཁུག་པ། 
བྲ .  - པྲ༔ཊཾ།.-པཊིཁཱ། བརླུགས། 

- བསླུག །སྒགས་ཉེ་ཟྲ་པའི་དེ་ན 
ཅན། མི་ཨོང་གྱང་སྒུག་བསྔན་པ་ལྟ་བུ། རླུག་ཧུ་ 
ཞཇུག་པ། -སླགྲ་མ པཾ 8 = སྒུ་ཝང་ བྱེད། ྦ 

4 དཱ 

རཿ 



ཐུགས 

སྲུགས་ པཌྲ8། ལམ་ན་སླག་ཤིག་. 

ྒ ` ཅེས་པའི་སྐུལ་ཆོག། 

ཟུ ཞགཐཱ་དང་གས་པར་ཞཇུག་ 
སྙམ 

སྒུད་པོ་ ཆུང་མའི་ཕ། 

ཕྲུད་ཕོ" ཆུང་མའི་ཕ། 

རྒུད་མེ་ ཆུང་མའི་མ། 
སྒུམ་འཐུ' བཅོཔ་མེད་པའམ་མ་བཅོས་ 

པའཞི་ཟས། 

སྨུམ་ མདན་ཆེ་མདའྱི་མུམ་ཤིང་། 
ཟྲུར་ དགུར་བ། 

སྙུར་རྒྱབ་  རྟོད་མྱར་བ། 

སྙུར་པོ་ ཀུབུ། ཨརྟཀུཐཱ། སྟོད་སྒར) 
ཡའ ` བ་དང་། མྱྱར་འཁྱོག ! 

རུར་བ་ བཾ ཐུགནཿ མགོ་དཀུར་དགུང་ 

ྦ བྱེད་པ་དང་། རྒར་པོ་ 

5 ཡྲ་ཆོ།། ༅རུ་ 2 ©© 2 

སྦུར་མོ་ སྒུང ས་ནད་ཆུར་བནས་ འཁྱག་ པྲ 

ཟུར་རམ་ཉྟུར་ཕོ་ སྐེད་ཐ་ཟླང་ཐ། 
རྤུལ། ྦ པ་འབུལ་བ། གཡོ་ ་བ། ཡེ 

_སྒུལ་སྐྱོད་ _ ཁློབ། དགྱེ་གྲྭ། གཡོ་ཅིང་ 

ཞཐབཝཉཐ་་ 
ཟཱལ་བསྟེད་ ྲོག་ཅིང་འཁག་བ། ཟཝ 

ྒ ཉིང་གཡོ་བ། ག་འ 

སྙེག་འཆེས་ 

ཟླས ཁབྷཿ གླཿ པ་སོཌ་འབུལ་བ།.
 

གླཝྲཤ། ཐཆ་ 'པས་ 

 བརླྱལ་ཏོ།། 

ཟླྲ་ཁུང་ རྒོ་ཆུང་དང་སྒེང་ཁུ
ང་། སྐར་ཁུང་། 

ཨཾ ་རྒད་ སྨུན་ཟྒ། 
པ 

དྲད 
གྒེའུ་ རྒོག་བཅོང་དང

་། རྒ་ ལའང་།། 

སྒེའུ་ཁུང་ རྐུན ཧ་ཧ་ཧ མིང་། པ 

སླེའ་སྒ་དར' རི་ཤཾའི་མིང་། 

གླིུ་ཆཱང་ ཡུ རྒོ་ཆུང་དང་། མ་ _ 

གགས་པའི་ལམ་
མམ། གསང་ 

ཡམ་ཆུང་བ། བརྡ་རྙིང་དྲ་འ
གྲེ་བ་ཉེས་ཀྱང

་ 
ུ 

འབྱང་ང་། | ཾ ང་ཟ། 

སྒེའུ་གཤེར་ _ཤྲིདྒ། ཨཏཧྱ། ཤཉཾནཾ། 

སྨན་སྒ་ཟླན་པ།
 བཅའ་སྒ. 

ཨང་ཆེར་སྣང།
། ཁ་འདམ་སྟེ། བཅའ་ སྒ་ དང་ ངོ 

ནས་ཆ་མཐུན་པ་ཞིག་གི་མིང་ངེས་་། 

ཟྒེ་གཤེར་ སྒེང་ཤེར། 

ཟླག' ༈ འས ངེ་རྒེག་ཟེང་བ། . 

ཟླག་རྒྱན་ ལལནྟཾཀཱ། སླེག་པའི་ཧྱན་ ཆྭ། 

ཟྒག་འགྲོ་མ་  དདེད་ཉའི་རྱང་མ། 
ཟྒེག་ཆས་ ཧེལ། ཉམས་བྱས་པ་ དང་། ་ཱ 

གཟབ་མཆ ར་བྱེད་པ། གཟབ 

ྦ པོ་བླྱད་བ 2 ་ 
ཟྒེག་འཆོས་ ལེདྒཏ། སེ་ར། བཅོས་མ། 



སྒྨམ་ལྡན་ 

ལྨག་ལྡན་ མཿ 
སྤེག་ལྡན་མ། _ ཐྷཧིའཱཾ| བྲད་མེད་གཞུ་ན་ནྭ། 
ཟླག་བ་ བཅེཅ། མཌཏཱཿ ཅེཝ་ 

རྔེལ་བ། འཚེ་བ། གར་བྱི་ 

ཉམས་དབུའི་ཨ་གྱལ། བསྱིངས་པའམ། ཝེ མཕ་པའི་ 

ངང་ཚུལ། ཆགས་པས་གྲ་ཌ་མཇེས་པའི་རྙམ་འགྱར་ 

སྟན་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཟབ་སྤིད་བྱེད་པ་ལའང་། ། 

སྒྲེག'པའི་རྔོ་རྗེ་ ཱབཌཔརྔ། ལྟིཝྔབཛྲཾ། རྐྱ་གང་ 

ཧྱི་བློབ'དཔོན་ཞིག་གི་མཚན།
 ཧཾ 

བྨྲག"'མ་ ཝཱསྱ།། དེརྫངརི། ཐྱ་མོ་ཉིག་ 

དང་། མཇེས་མ། 

ཐླེང་མོ་ ལཱུ) ནརཀཱི། བུད་མེད་ 

མཇེས་མེ་དང་། བྲ།ཉེ། ཤེན་ 
ཇྗེ་མོ་ཡང་ཟེར། 

ཐྨེག་མེའི་ཕང་བ་ ནམ་མཁའ། 

སྨེག་རྫས། མཆད་པའི་ཛས། 

ྦ སྟེན་པའི་རྟམ་འགྱུང། 
བོ 

སྨེར་ཁག་ 
སྒེར་པ་ཁག ། 

ཟླེར་ཆོས་ དགོམ་ཆོམ། 

སྤེར་མཇལ་ཞུས་ མི་མང་ཕར་རང་གི་བླ་མ་པོཌ་ 
བཞགས་ཡད་ཆ་མཇལ་ཁ་མ་ 

-ཁུས་པར། ཟུང་མཇཡ་ཏྭཔ་པ་ལྟ་བུ། ྦ 

སྨེར'།ཏ་ རང་གི་ཏ། དམིགས་བསལ་ 

ྦ རེམ 

༩:༤4 

ཤཱཀ བའི་སློ་ལེ ལོ་དང་བག་མེད་པའ། 

སྒེ་ཀུནའཇུག་ 

སྨར་དན པཱུ གཏུང 'དོན་མི་ ན་པ། རང 'དེན། ུ 

བླེར་པ་ གཞུང་ཏྲལ་ཆེན་པེ་རྤྱུགས
་མ་ 

དགོས་པང་རང་ལམི་སེརང་ 

ཡང་ཡོད་པ་ལས་ཁྲལ་བསྔས་ནས་དབང་ཆག་པ་ 

སྡེ་དཔོན་མི་དྲག་ལྟ་བྲ། 

སྤེར་གཡོག' སླ དག་གས་ཐྡེ་དཔོན་མི་ 
དྲག་གི་གཡག་པཾ། རྒེང་གི་ 

ཞབས་ཕྱི ༤༨ 

བླེར་ལོ་ རང་རྒེར་བྱི་'ཞིང་།ཁའི་ཡ ཏོག 

རང་གི་ལ་བྲག | 
སྨེར་ལྷ སྒེར་གྱིས་མཆོད་པའི་སྙའ། ! 

རང་གི་མྱ། 

ཧྭལྤང། སྭཧ། མུཁ། པཱར། 

པཊ། ཁའི་མིར་དང་། ཁང་ 

ཁྱིམ་ཕེགས་ཀྱི་སྒོ་དང།། དཔྲེརང་ན། ཧྲྱ་ཟླེ་ སྟེང་ ་ 

རྒོ འོག་སྒོ། ནང་རྒ། ཕྱི་སྒེ་བ ར་རྒོ། མཇོད་རླ། 

གཞུང་རྒོ། ལྟག་རྒེ། མ་རྒེ། གནམ་རྨེ། གསང་ 

སྒེ་སོགས་ཁྲང་པའི་སྒོ་དང་། ཡང་། སངས་ཧྱས་ཀྱི་ 
བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རློ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས། ཨན་་ 

ཏན་འབྱང་བའི་སླེ་བརེན་འགྲས། ཉེས་པ་འདྱང་ 

'ཞཱེས་དང་།: 

: ཨང་། གཏང་རྒོ་ཡོང་སྒོ་བྱེད་སྒོ་སྒྲབ་སློ་དང་།་ 

ཟོ་ར པོ =~ 

སྒོ ཀུན་འཇུག་ ཆུང་། 



དྭང་ཤའཱ། ཟླ་གཏན་ཡན་པང་ 

གསུངས་པ་དང་། ཡང་སྒོ་ 

དང་། རཉ་བབས་ལའང་། ། 
༢ ༢ 

ཏུང དངཔལ། རྒ་སྲང་པ། 

ོརོབ་ཟར་བའི་ཞེ་སའི་རླལ་ སྒོ་སྱྱོན་ 
ཟིར རོ 9 རར ཆིག །གཟིམས་སྒོ་སྐྱོན་ཞྟེས 
པ་ལྟ་བུ། 

༤ ༩ ཅ ཧན ཆེ /ྭ ཿ གི ཅུ 2) ༡༧ 

རྨཾ་ཀྱད རླ ྤྤ་ཞམ་སྒད་གཡམ་གཞན་ 

གྱི་ར་བ་ལྟ་བྲ། 
༢༤༧ ༧༤༩ ཨའ 

སྦེ་སྐྱོབ་  པྲེ་ཌཱིབས་པཕམ་སྒོ"ཞོལ། 
གླེ་ཉིང་། ཁང་པ། 

རྒེ ཁང་སྟེང་གི་བསིཡ་ཁང་ 
དང་། །སྐར་ཁུང་ཡའང་ཟེར། 

ཐ༠།༤་ལེ་བྱེད་པའི་བྲ་ག་ཆུང་ངྲང་ཨང་འཇུག ། 
རྦོ་ཁུར། ཡེ་དྭགས་ཤིག་གི་མིང་། 

བོ མཁིརྫཿ ཧློ།་ཁང་འག་གི་ 

ཕྱི་ཁྱིམ། ྦ 

དླཾ 'འགྲམ་དྲ་བཏགས་ཡོད་པའི་ 

ཏྱི་ཆེན་པོ། 
སྒེཁུད་ གཿཟ་ཡས་ཁང་གི་སྦེ་ཁྱད་དེ 

སླིའི་མཐྲའ་སྐོར། 
ཐོ་འཁོར་ ཐེ་ཧང་དཱཤོད་བཞི་འཁོང་ 

༩༠2 སྒོ་ངའི་སྦྲབས 

འབངས་སམ་མ་བྲན། 

སྐོ་འབྱུད་ -སྐེ་ངགས་དང་། སྒོ་མགུལ་ 
_ དང་། སྒོ་མཆེར་རམ།.དློ་ 

འཁྱར་ཕེགས་ལའང་། ། 

སྦེ་འཁོར་ ཁྱམས། ཟློ་མཆོར། ཟླ་ཆོད་ 

ྦ ཡའང་ཟེང་རམ། 

རྒེ འི་ཉེ་འགྲམ། 
ཀཱཔཊཾ། དྭངཀ། པཏ། ཟློ 
དྲང་གི་ཐྲེམ་པ་ཟེར་བ་དང་། 

རྒེ འི་བང་གྱི་ཤིང་ཡེབ་བམ་ཟླ ཨི་སྤང་ཡེཔྲ"ྟེ། 
རྒི་འཕར།རམ་སྒོའི་མེ་ལོང་ཟེང་བ་དེདེ། །ུལ་ 

སྐད་ལ་སྒ་སྣམ་ཟེར་ངེ། ། ངོ 
སྦེ་འགག་ རྒེའི་བར་ཡའོ། ། 

བར་དུ་ཆོད་པའི་བྱ་བ། རླ 

སྒོ་འཁྲིས་ 
སྒོ་གླགས་ 

པཀག་པ། 

སྨོ་འགྲམ་ རྒོ འི་གཡམ་གཞོན་གྱི། རྒོའྲ་ 
ྦ ཉེ་འགྲམ། 

སྦོ་རྒབ་ _ སྦེ་བཕྔམས་བདམ་རྒོ འི་རྐྱབ་ 
ུ ཡོག། 
༨༧ ཟོ ༢" ༠, ༨ ༤ 

སླཾ་སྒེགས དྭངཀྭཔཊ། རླའ་མེ་ལང་ 
དང་ང་བཞེང་འཇུག | 
ཨར། རྤུབས། བྱའི་ཟློ་ང 
དང་། སྒོ་ང་ཅན་ཡའང་།། 
སྒོ་ངཾ་ཕྱེད་ཀ ། ྦ 

མེ་ངནི་ནང་དང་ཇིག་པ། ་ 



སྒེ་ངའི་མཇྫད 

སྒོ་ངའི་མཛོད་ སཏྐ། ཆླིག་རིལ། 
སྒོ་བཅད་པ་  སྒོ་བརྒྱབས་ཚང་བ། 

སྟུ དྭཡཀ། རྒོ་ཕྡོམ་བྱེད་ཀྱི་བློ" 
ལྕགས་ ཏེ། ཞེ པང ་གཟིམ་ 

རུས་ དང ། ཕྱག་ ལྷྕགཔ་ཀྱང་ཟེར། 

རྨ སྭོལྕགས ་རྒྱབ་པ་ གཟིམ་ལྕགས་ སྐུན་པ། 

སྦོ་ལྕ་བག།  སྒ་ཤོལ་དང་དཔྱི་འགྲིམ་ 
གཉིས་ཀྱི་མིང་དང་། སྒོ་ 

གཏན་ནམ་སྒོ་ཤག་དང་། སློ་ལྕགས་ལའང་།། 

སྦོ་ཆོད་ _ སྦོ་སཕྦེ། སློ་ཀྱབ་ཅེས་པའི་ 
` བསྐལ་ཆེག ། 

སྦོ་མཆོར་ ཧྱན་སྤོས་དང་གཟབ་མཆེར་ 
` རྤས་པའིཾ་རྒོ་ཨཆོཇ། 

-- ༽ 

སྒཾ་སྟོད་ གོ་སྩོད། 
སྨོབསྙན། _ བསྟང་བའི་འཁར་ལོ་དང་། 

_  དྲག་བའི་སྦ་གྲི། སྐྱར་བའི་ 

ཡ་ལད། གཅག་བའི་སྟ་རེ། གཅོད་པའི་གྲ་སྟ། 
འཆིང་བཞི་ལྕགས་སློག །འཆག་པའི་ཐྲོ ཝུམ། 

ཉམ་ཐག་གཅོད་པནི'ཀམལི  བཏེག་པའི་མདའ། 

བྟྟིམ་པའི་་ཆཱ་ཀྲི། འཐུབ་བའི་རལ་གྲི། དྲག་ 
ཙལ་གྱི་བྲོག་མདའ། དབལ་ ཟེར་གྱི་ཆུ་ཁོལ། 

འབུགས་པའི་མདྲང་ ¦ འབུགས 'གསོང་ཆེན། 
 འབྲལ་བའི ཕཾག་ལེ། ཿའོད་ཟེར་གྱི་མེ་ དཔྱང 

སྭགྭྷའི་ཐཱཏཏཱ་ོ་སྟེ་ཀྭཉོ་བཱད་ཏཱ།:] 5. སྐོ་བདག་ སྒྲོ་བ 

༨ ཧུ ་ ༢, ༨ ༤ ༨ 

རྒ བཏན གྒ་བྲེས། རྒའེ་ཡག་ཤིང་ 

རད 
ཁང་གི་རྒོ་གླེགས་བཅད་པའི་ཕྲེད་ཤིང་ངེང་པའ་། 

ཞེས་གསུངས་པ །ཕྲེད་གཏན་དང་འཁེར་གཏན 
གྱིས་སྒོ་བཅད་ནས་ཕྙིམ་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 

སློ་བཏད་ རྒཾ་གཅད་བྱེད་ཤིང་། 

སྒོ་རེགས་ སོའོ་ང་བཅུའི་མིང་། 
སྒོ་ཐྲེམ། རྒནེ་སྟེང་འེག་ཏུ་ཡད་པའི 

ཐེམ་པ་སྟེ། ཡཔ་བྲེམ་མས 

ཐྲེམ་ཟེར བ་དེའ། | 

སྒོ་ ཐེམ་ནང་ ཨཆིར། སྒེའེ་ནང་ཡག ། 

སློ་དར་ ` ཆང་པ་དང་ཁང་རྟན་ཕགས་ 
ཀྱེ་སྐབས་སུ་སྒོ་ལ་བཀན་ 

པའི་ཁ་བཏགས། 
སྒོ་དེབ་ ྦ མི་ཚང་གང་ཡོད་བཤེར་བའི་ 

མིང་དེབ། 

ཞྭེ་ཕང་ཕྱག་ལྕཌ"ཀྱང་ཟེར། 

སྒོ་དྲག་ཚན་གཅིག་ གནད་པ་ཅན་ི་མི་སྡེའམ 
༤ ༠༤༦ 

མ་ཇང་བའཞི་མི་རྡེ་'ལྟ'བུ། 

བའི་ཤིང་ལེབ་སྒོར་མཾ། ༤ 

སློ་སྔོམ་ སྒོ་ཡ་ཧྱོབ་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་ལྩཌ་ཏེ་ 

སྨོ་ཏྲང་།  སྒོ་ཙའམ། ཁང་པའི་སླ་བྱང་། 

སྒོ་གདན་ཟུང 'ཅན་ ཙཀྲིཀཱ། སྒོ འི་ གཏན་པྱེ ཕྱ 

.& 



.ུ -། 

༩ ༥ 

སྒོ་པོ'་ གི་བཾ། གཟུགས་བྱད་དེ་སྐྱེ་ 
གྲཾ་ལེགས་པ་ནི་གཟུགས་ཡེཌ་ 

པ།་དང་། ་ཉན་རྒ་ནཾ'བྱད་གཟུགས་མི་མཇེས་པ། 
སྒོ འི་སྤང་ལེབ། 

རྒོ་སྐྱར།ཟྒེ་མཆར། ཟློ་འིག་ཇྟེ། 

དྲ་ཧུབ་པི་ཀ་མའི་ཟྒེ་སྤེ་ཞ་ག་ 
ར་ཌྭ་ཐེས་བ་ཏ་པ། 

ཕེ ±. ” -༢ ༧... ཅི £; (ལེ ༥: ༥ 

སྒེ་མད ༡༩༨༠༣༧ སྒོ་མ་བཞི 

སྒོ་མདོ་ ཱུ རྒ་གཉིཾ སྭ་ཀྱི་ཐང་མད་ ཆ སྒོ་ཕར་ རྒོ" །རིམ་མང་བོ། 

བོ ཀཱ ་ོ‹ རང ་ མང སྒོ་འཕདར་  ཀཔཊྦ་ཌོ། ཀྲཔཔཱཊ། སྒོ་ 

སྐོ་བསྔམས ཁང་པའི་ཟྒོདམ་དབང་བེ འི་ ཉི ༨ ̀  ཀཱུ རཱ དྲ བབས་ཐྱེཕ་ཀྱང་སྟང་། 
སོ་བཀུག་ག ཐསེ་བིབས རྨན་ཉེང་ཤོད་པནི་ཁང་བདི་ 
སྒེ་ནཔ། ཛཿ ཐྲ་ཟྭ་མའྐྲཾ ྦ ཧྱ་ཕི་བབ་ཕམ་གཞབ། དུ 

བར་དྭ་འཛོགས་པའི་ཁང་ སྷེ་ཕུགས་ སོ་འར་གཟོ་སྐོང་བེད་བཞི་ 
མིག་ལ་ཟེར། |. 

སྐེ་རྣམ་ ཕྤང་ལབ་ཏང་པས་བཟོབ་ མོ་བ་ ༢༦༡ མུ ྭ ནཾ ི་ཞེ་ཡོང་དང ཝཾ སྒིབ" དེཔཱརིཀཿ རྒོ ཐཐ ཆུཝ་ དང་། 

ཡི རྲ་་ སྒ་བག་པ རྦ་ཕག་པ། 
སྒོ་སྣ་ཕུར་ ཐ་བ པ། ཧྒོ་ནང་དྲ་འཇུག་ སྒོ་འབྱར་ ནྭཱེ་སྡྦེ། 

སྒེ་སྣམ་ ་ ཀླ བླ 3 ཟླ 
- དད དྭ་པ་ ཐུ ]ྭ 

3 ཀྱྱང་། རྒ་བདག ཧོ་ཐོག་ར་འབྱེད་ཐ། ་མཛད་ 

སྒེ་དཔོན། སྒོ་ཨི་མེལ་ཆེ་" སྒོ་སྟེ'དབྱེ་བའི་ད་ལྟ་བ། . 
མཁན། ཟྒོ་སྲུང་། ཆབ་སྒོ་བ་རྣམས་སོ། | ཐོ་འཁྱེད་སྨན་ ཨཾ ཞིག་ཐ་ཕུན་བཞི་ཆ་ 

རྨན་ཊི་ག | 

གོ ཏད་ ཀྱིས 'བཅད་པ་ ཟློ ་ཅ་ཐ་ནས་ཧྱབ་པ། 

སྙེ་མ' 

༤ 
སྐེ་མ་བཞེ་ 

གཏོར་ཧྱག་སྐབས་ཀྱི་ཟློ་སྔང་ 

གི་ཕ། རྤུལ་བ་ཨེ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ 
ˆ མ་བཅི་ཟེར་པ་ལྟ་བུ། ` 

རྟག་གདང་ལྷྕགས་སྐྱ་བརྡ* 
. འཇིན་པ། ཕག་གཱདོང་ཕེར་ 



སྒོ་མེ 

མོ་ཉགས་པ། མེང་གདོང་དམར་པོ་ལྕགཔ་རྒཾག། 

ཕྦུགཿགདོ་ཏ་ཟྫང་ཁྲ་ཧྲཾཡ་ཐཱ་ འཇིན་པ་སྟེ་བྱིཞེ། ། 
ས་མོ £ ཁང་པའི་སྒོ་དང་ཅིས་ཀྱི་ 

: 2 - 5 སྨོཿཨཾ༔ 

ྒོ་ མོ་ཆེ མོ་ཆེ་ ± གསུརཿ ཕྱི་རླའམ་རྒྱལ་སྒེ་ 
2༢ == ཆྲེན་ཐོ་དང་རྟ་པབས། 

སྒོ'ཅམ་ - ཆཅུང་ཙམ། ཆཅུང་ཟད་ཙམ། 

སློ་ཙཿ མོཾའི་ཙ་བ། སྒོའེ་དྲང་། 

སློ་རུར་ _ སྒོ་གན་དྲ། སྒོ་གས་དྲ། 
སྒ་མཚ ༡།ར།” རླ འི་བར་མཚམས། 

ལླཾན་རྩོག་ =” ཟླུཊ། །འཞུ་ མདོ་བྱི 
ྦ འཇོམས་ བའི་ཟྒེ་བཞི་ཡོད་ 

པའི་ལྩོག་མཁར་རམ་ཟླ ཞི་སྟེང་ལྕེག་ཡད་པར་ 
འཇུག ། 

སྒོ་ཟུར་།  རྒ་ཡི་གཞས་གཤན་བྱི་ཟུར། 

སྒོའི་མེ་ཁང་ ཀཔར། ཨརརེ་ ཟླཾ་སྤང་། 

༠ ཟློ་འགྲམ། རླ འཾ་སྟེང་འག་ 
གཡས་གཡོན་བཅིའི་ཤིང་། 

སྒ འི་ མལ་ཆེ་མཁན་ སྲེ་པ། སྒཾ་སུང་བ། 

སྒོ་ཡག་ སྒོ་ང་སྤླང་ལེབ་བེགས་ལ་མེང་ 

ཨིག་བྲེས་ཡད་པའེ་ཐྲེམ་བྱང་། 

སློ་ཡོལ་ རྒའི་ཕྱིར་བརྒྱན་པའི་ཨོལ་བ། ་ བར 

༩ ལམ་འ ལྔོང་༤ ༦ ི་ོ 

ཅཅ ཞྭ བ། 

སློ་ར་ཁ་ ཧསྲོ་མུང་བ། 
སྒོ་རུ་འགྲོ་བ་ ཕྱི་ལ་འགྲེ་བ། ཁྱི 'མུ། 

སྒོག་སྐྱ 

སྦོ་ལོ་ _གཟྲུགས་པ་དང་བད་བཅེན་ཡ་ 
འཇུག་སྙམ།་ ྦ 

སྒེ་ཤག་ རྒ འི་མེ་ལོང་། 
སྦོ་བཤད་ ཆང་མ་ཧབ་པའི་སྐབས་ཕུ་ཟློ 

བརད 
སྒོ་སྤང་ངམ་སྐོ་དཔོན་ ཕྲ བླརཱ། སྒེར་སུང་ 

ཾ བྱ་བྱེད་པའི་དཔན་པ། 
སློབ གསུམ་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱི་སྒེ། 

སློ སངས་པ ༡ སྒོ་ར་བ། 

སྒོག"  ཡཤུན། རྒག་པ། 
སློག་སྐྱཿ  བྱེ་ཀྱན། ཀྐྱ་སློག །ཤེལ་ 

` འཕྲེང་ཡས། རྒོག་སྐྱས་རུང་ 

སྲིན་དྲུག་མཇེ་ གདོན་ཕེལ་དྲེ། །ཏུ་རྗེས་ཚ་ཉིང་ 

འཐཐ་བ་དང་། །ཾམ་ཊཾང་སྨྲ་སྐྱེད་ལྩི་ངེ་ཚ། །སྙུམ 
ིང་དྲེད་རྐྱེ་ཡི་ག་འབྱེད། །ཅེས་དང་། རང་ 
འབྱང་བས། ཆུང་ནད་ཀུན་ཡ་རློག་རྐྱ་མཆོག ། 
ཡེ་མ་དེ་དང་ཕྱོགས་མཐུན་ཡེན། །ཁྱེས་དང་། 

སློན་གསལ་ཡབ། རྒོག་རྐྱས་རེ་ཅ་ཚ་ཐེང་རབ་དྲུ་ 
ཧྷཾ། {ཁུ་རྗེསྩིཾ ཉིང་འཁུ་བས་སླ་མྐྱེད་ཅིང་། | 

ཞིམ་ཉིང་རྣམ་ལ་དྲོད་སྐྱེད་དང་ག་འཐེད། !།ཤ་ 

བྲལ་མཇེ་སླན་གཟུང་འབྲམ་གཅིན་ཕྲེ་དང་། 
བད་རླང་རྐྱེགས་བྲ་ཆམ་པ་དབྲགས་མི་བདེ། །ཡྱད 

པ་སེལ་ཏེ་ཁྲག་དང་མའིས་པ་བརྐེད། །ཅེས་ 
གསུངཕ 'པོ། །མིང་ནི། ཨམུརརརྙིར། ཧྷ་ མིན་ ཁྲག། 

བྱི'ཀྱན། ཡཤུན། བཅའ་རླག །ཧྱ་སློག' ཁིང 



སྦོག་ཏུམ་ སློག་རྡེག | 
£ འ 

་སྒོག་གཅིག་མ 

སྒེག - (རླུང་ཉད་ཕྲེལ་དའི་བྲིག་པན་ཟེར།. 
རྨར་ 

གང་དུ བཤད་པ་བཞིན་བདྲད་ཅི ཙོད་དྲས་ཐ་མ་ 
ཨིན ཀྱི་དབང་པོ་ཟླ་གཅན་འཇིན གྱི་སྐི་ཚངས་ 

པའི འཁོར ལས་བྲེག་པཞེ་ཁྲག་གི་བྲགས་པ་སར་ 

ཟླང་བ་ལས་སློག་པའི་ངེགས་སློག་སྐྱ་གཅོར་གྱང་ 
པ་བྱང་བང་བཤད་པའེ། | ཟློག་པ་ཡཅ་བཞི་དབྱེ 
བ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། རྒག་སྐྱ་དང་སླག་རྫེན་ 
གཉིས། རྒོག་རྐྱ་ཞུབ་པ་ཉིང་ལ་བཏབ་པའི་རླེག་ 
པ་དང་། རྒླག་སྔན་ཞྱེས་པ་རི་ཡས་སྐྱེས་པའི་རྫ་ 
རི་གང 3 ཟློག་པའེ། །འདིར་སྒེག་སྐྱ་རྟེ། བཤད་ 

རྒྱད་ལས། རྒག་རྐྱ་ལྕི་བསིལ.སྲིན་ནད་ཚད་ཆུང་ 
མེལ། །གསུངས་པ་ལའང་ངིགས་གཉིཔ། །ཅ་བ་ 

དཀང་ལ་རྡ རོག་ཆ་རེ་ཞཇམ་པ་ སྒོག་སྐྱ་དང་། 34 

རྡག་ཕྲ་མང་ཁབྲགས་དམར་ཚ་ཇད་ཆ
ེ་བ ་སྒོག་ དམར་ 

ཏེ་སྔམ་འ་ཇམ་ཡ་ཕྱི་མ་རུབ པའ། །མཆོག་ནི་ 

སྒེག་པ་ལླ་མེད་པའེ་ཆེག་རྡག་ག །ཞྭེས་གསུངཔེ།| 
སྨོག་གཅེག་མ་ རྒག་པ་རྡེག་ཆེག་ཏྲ་སྐྱེས་པའོ།། 
སྒོག བཅུད་གསུམ་ ཅོང་དམར།. རྒོག རྐྱ། 

སློག་རྡོན། 
དག་ཏང་ བསྒག ་པ་ཕེགས་བརུང་པའི་ 

རྒག་གཏུན། 

གྲཏཱན།  ཞཤུན། རམུན། 

ྦ ཀུན།དོང་། རོ་ལྡན། གུཉཛུན། 
སྩེའུ། སླེའུ། སྷ་མིན་ཁྲག །ཀླ་ཀླའེ ་ཕྤེས་རྟམས་ 

༧ 

སྒང་བྱ 

ཟཾར། ཡང་ ། བརྒགས་དང་། བརྨག དྭཏ་ ¡ རྒུ 

པ་ལ ལའང ་འཇུག་གེ་ 

སློག་པ་ཀེ་ཇེ་ ཀླུང་སྒོག ། 

སྒོ།'རྩི་  རླག་མ་དང་ཅི་བོ་ཆེན། ༈ 
ག་ 

ཐུ སྒོང' - ° མན སྒེ་ང་དང་ཡུལ་ཀང་ 

པོལའང་།། ་ 
སྒོང་སྦྱེས། - ཨཉཇ་ བ་མྱེའི་མིང་རྟེ། 
` འདབ་ཆབ་སྡོལྡན་དང་། ཉའི་ 

ཡིང་སྟེ། རྣམ་འཕྱེ་དང་། གཾ་ཆ་ཅན་ལ་ཟེར་ 

བདང་། སྐྱེ་གནས་བུའེ་ཨ་གྱལ། 
; ༧ 

སྒོང་སྐན་ བད་ཀན་ཆུག་པ་ལྟ་བྲ་ཞྱིག་ 
སྟེ། སྟེད་ཁོག་ནང་དྲ་ཁྲག་ 
བསགས་ཆགས་པའི་ན་ཚ། 

སྒོང་ཐོག'་པ། རྫོ་སྨན་ཞཾག་ཡ་འཇུག་རྩམ། 

སློང་ནད་སྐད་འབྱིན་ བྱ་ཀའཔིངྐ་། 
སྒོང་སྤྲི'ཿ  སྒོ་ངའི་ཕགས་པའམ་ཤུན' 

དད པའི་མིང་། 

སློངཕུག་- ཅེ་ཏི་ 
སྒོང ་ཕྱེད་ཚལ་ བ་ བེམས་ ཙམ་པའི་གྲབ་མཐའ 

སྨྲ་བ་ཉིག་གི་མིང་། 

སྒོང་བ།  པཾཾཌཡ། གཟན་ཚྟ་བ་ངིལ་བཐ་ 
_ སྒོང་བ་སྟེ། བརྒོངས འེ 

སྒངས་དང་། ྒ སྒོང མ་ནུ རྤ སྒོང་བྱུ གང་བྲ། འྱབའི་གོང་བ་ཏེ་རིལ་བཐ། 



'་ སྣིང་ཿཾ 

སྒང་རེལ་ ྦ 
ཧྒང མ་ཐུབ་པ་ པལ་རྐད དེ། 

པ། རྒོང་པ་ གནང་ མི་ཐུབ་པ། 

༡༠༡ 
ལ་ 

སྒོང་སྟེ་ཧྲིལ་བྲང་བཟོ་བ། 
སྒེམ་མི་ཐུབ་ 

སྒོང་གསེབ་ སྒང་གསེབ་ཅེས་པའི་ཡུལ་སྐད། 

ཡས་པ གཆཧང་མ་ རེ་ས ་ 
སྤོངས་ཤིག་ པཌཾ ཡ། ཟས་རྒེངཔ་ཤིག་ 

ྦ ཅེས པའི་བསྐུལ་ཆེག ། 

སློད་ཡས་ _ གཡའ་ཕེལ་ནང་གཟལ། ཕམ་ 
བྱེད་བྲང་བྲེང་གེད"ཡབ། 
ཞཱེས་པའིཀྲངས་གནས་ཤིག ། 

ཟློཊ་སྨོབ་  འཁབ་འཁབ་དང་དོན་ 
འོ མཚུངས་ཤིང་མི་རྒེབ་རླེབ་ 

' དང་། དངས་ཆཔ རྒེཔ་ད། 

སོམ ཐཱཝྲཀཿ རྒོས་པ། དཔྱད་རྒོམ་ 
ྦ དང་འཇག་སྒོམ་སྟེ་སྟང་ཕེམས་ 

གཉི ས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ། འ 

སློམ་ སྐྱོན་པ་ རྒམ་ཧྱབ་པ། ཀྲེ 

སྨོམ་ཆེན" མང ཤསྲ་ཀུཝ་འ་མནཝ་ 
མཚམས པ། གྲུབ་པ། བསམ་ 

གཏན་པ། རི་ཁྲོད་ཕ་ལྟ་བུ། སྒེམ་ལ་གྱོང་བ་ཐོན་ 

པའེ སྐྱེས་བྲ་སྟེ། 

ཕློམ་ཉེས་པ་ 
སྟྣང་ཕེམས་ཙེ་གཅེག་ཏུ་མ་ 

_ མཐུན་པས་བསམ་ལུགས་ཉིས་པ། ཅི 

ལེམ་ཐག། ཨོགབཊ། པས་མྱབུད། རློམ 

འཁྱུལ་སྒོམ་སྟེ། ན་ར་བཞམ། 

མོའ 

ཐག་ཆེན་པོ་ཅྩིག་ནི་དཔྲང་པ་ནས་མཆན་དྲ་གཏ ) 
_ ཤར་ ཅོ པའི ཐག་ལེབ་དེའེ། ། 

སྨོམ་སྡེ་ རསྒོམ་ཁ་ཞང་གཞོལ་བའེ་ཡུཌ་ 
པམ ཡར་ཕསེར་བྱེབ་གྲ་ཚང་ 

གི་ཁམས་ཚན་ཉིག་དང་། ཁམས་སྒོམ་སྡེ། 
སྒོམ་པ] _ དཱཾབཾཏོ། ཐྷུཔཤཱ། སེམས་ཙེ་ 

གཅིག་ཏུ་གནས་པ། བྱེད 
ཚོག་རྒོ་ནས་བརྗོད་པའི་མིང། སྒོམ་ཆེན་པ་ལྟབྲ། 

སྒོམ་གྱིན། ཟློམ་བཞིན། བཟྒོམས། བརྒོམ། སྒོམས, 
ཐུགས་སྒོམ་ཟེང་བ་ཕེགས་ལའང་། ། ྲ 

སྒོམ་ཕ་ཚང་ ཨ་མདའི་ཡུལ་སྐད་དྲ་སྒོམ་ 
ཆེན་ལ་ཟེར། ེ 

སྒོམ་པ་པོ་ སྒོམ་མཁན། རྒེམ་བྱེད། ྦ 
སྨོམ་པའི་གན་ས་ རི་ཏཱད་མིང་། 
སྒོམ་སྨང་ རྒམ་ལམ་སྐབཔ ཀྱི་སྤང་བྱ་ 

£ སྐོང་དགུ་སོགས་ཡའོ། ། 

སྒོམ་བྱ། _ རྲེམ་རེན། 
སྒེམ་བྱང་ རྒོམ་སྟབྲམ་ཡམ་བྱང་བཞི་ 

ཤཾས་རབ། 

སྒོམ་ཁྱེད་ _ རི་ཁཱད་པ། 
སྒོམ་འབྲག།  རྒོམ་པའི་གནས་འབྲེག་དགོན་ 

ལྟ་ཐྲ་དབེན་པའི་སྭ་ཨཞ། ! 
སྒོམ་ཡན་ལག་ ཨངྒཏཔ། རྒོམ་ཚྫལ་ཞིག་ཏྟ 

ˆ ༅ྱི་རོཝ་ཕའི་ལུསཔ་ ཡ་ མེ་ ཐ་བ 

བརྟེན་པ་ལ་ཐའི་ཟྒོམ་ ཐབས་ལའང་།། ། ྦ ; རཿ 



སྒོམ་རེ་ན'མེད་པ 

རམ རན་མེད་པ་ | སྒེམ་ལེང་ མེད་པ། 

སྨོམ་ལམཔ ལམ་ལཝའེ་ཨ་གལ་རྒོམ་པའི་ 
ཡམ་སྟེ། པ་གཉི་ས་པ་དྲི་མ་ 

མེད པ་ནས་སྒེམ ལམ་ལ་ཞུགས། ཞེས་པའི་སྒོམ་ 

ཡམ་ སྐང་ དགུ་ལྟ་བྲ། 

སྒོམ་ལཔ་ཁ་ཧོཇས་ ཀྱིས་བཏང་ ཤ' སྒོམ ལམ་ 

ལ་ངིམ་གྱིས་བཏའ་བ་སྟེ། 

།པ་ཆེན་པའི་ཕློམ་ཡམ་བྲབ་པ་ཞིན་ཁྱེཔ་པའི་ 
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ཀུ་ 

བའི ཡོ་བྱད་ཤིང་ཞིག་དང་། 

#. མེ་མདའི་ཡུ་བ། 

སྒེམ་གསུམ་ རྨོ 
རིམ་པ་ཉིག་རྟེ། ཐུན་སྒེམ། 

འང་རྒེམ། ཀློང་སྒེམ་གསུམ་མོ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

སྒེམས་ བྷབྱ།, སྙ་ལྟ་བཱ་སྒེམས་ཤིག་ 
ཅེས་པའི་བསྐལ་ཆིག ། 

སློམས་པར་བྱེད་ བླུལན། _ བྲས་བསམ་གཉིས་ 

ཀྱི་རྗེས་དེན་དམ་ལ རྒེམཔ་ 

པར་བྱེད་པ། 
སློར་ པྙེརཡ། དབཾ་བས་སྒཾར་སྒོང་ 

` དང་། བུ་ངམ་ལྟ་བུ་བསྒར་ 

བུ་རམ་བཅོ་ ཐའམ་བཟས་པའི་དྭ་ལ་བ་དང་། ་ 
_ སྒོར།དང། ཡབ, སྒོ་རཞམ་སྒོ་ལ་ེས་པའི་ 

༨༧ ༩ 
དེན་ལའང་། | 

མ་ཤཿ ང་ ཨགདཌ། སྒོམ་ཧྱབ་སྐབས་མཁ 

སྒོམ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་གམ་ 

༩༠༠ སྒྲི'ངན 

སློར་སྒོར་  དབྱིབས་ཉྟ་བྲ་སར་རྒོར། 
སྦོར་སློར་འཏྱིལ། གྲགས དང ཞེད་ཏ་བ ཟུམ 

དཔ བུར་འཁྱིལ་བ། 

སིགས ཕྱེད་ཀ | 
ཐྦོར་བ་ རཾ བརྒང། བུ་ངམ་བཞུར་བ། 

སྒོར་བ་གནང་བ་ དུས་འགར་བའམ། འབྱང་བ། 

སློར་མེད་  ཕྱང་པོ་སྟེ། དུས་བྒོར་ མེད་ 
པར་ཤར་ཧྱགས་འགྲོ་བ། 

སྒོར་མོ བྲར ནཾརྟ། རཾལ་བུར་རྒོངས" 
_ པ་དང་། བཱཏཾ། བཅུ་ལ། 

ཊ་ཀ །གསེང་དྲངལ་གྱི་སློར་མོ། རྱ་གྐང་སྒྱེར་ 

མ། ཕྱི་གླེང་སློར་མཾ'་ལྟ་བྲ། གརྦེར་གྱི་རྒེར་མོ་ 

ལྟ་བུ་དངུལ་ལའ། །! དྱ -ུ 

སྒེ་ནས་ནང་དྲྭ་ཁུགས་པ། སྒོར་འཛུལ། 

སློས་ཁུར་ ༥ཨེ་དགས་ཤིག་གི་མིང་། 
སོས་པ" [ུ འདེམས་ཀ་བེད་པ། ྦ 

སྦོས་གཞེས་ སྒེར་བཞེས་ལའ། ། 

དུར ཁྱད་པར་དྲ།- སྒེར་དྲུ། རིར 
བརྟན་པ་ པྱི '་དང་ རྒེམ་ སུ་ 

མཉམ་མེད་དགེ་ཕུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི 'ཉིད་ཅེབ 
ཐ་མ 

སྦྱི་ངན་ ཁྲམ་པའས་ཟལ་ཟག་ཞྭད། 
མོ་ཅིག་སྟེ། དཔྲེར་ན། མ་ 

.གཉི'ཡས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ཀྱང་ཇ་ཡ་ཕན་ྲ་ 
མེད་རྩམ་སྟེ་ཨ་བས་པཞམ། བས་ནདང་ནོར་མི་ 
ཉམས་ཞིཇ 'བཟླ་བ་ཕགས་ལྟ་བྲ། 



སྒྲིག་གྲག 

ཡཱིག་གུ་ _ ཟླའ། དངུལ་ཕྱིག་དང་། 
ྦ ཕྐྱེག་གྲུའི་ཆད་པའི་དབང་དྲ་ 

པོང་ནས། ཞེས་པ་ལྟ་བྲ་ཁུག་གི་དན། ° 

སྒྲིག་ལུག་ཕ་ བདྡ་ཉིང་ཏེ དགེ་བའི་བ བ་ 

ྒ ལ་ཕེམས་མ་བཟླ ག་པའམ་མི་ 

རཱོ _ . ཟད་པའ་ྱེ པ་གསུངས་པོ།
། 

ཐཾ བ། ཕེའེ་ལ་བཱ་ཡར་ཁ་གདངས་པ 

སྟེ། གླལ བ། 

ལྕེངས་ འགྲོ བྱཧ་བྱིན་རྡ རྗེ། 

སྙིད་ ྦ རྐང་པའི་ཧཱེ་རིལ་ཏེ་མྐྱིད་པ་ 

ྦ ཕྱིད་པ་གཅོད་པ། 

ལྤིད་སྐྱུར།  ཨྭཱས། ཨཱཁྱས། ཡེ་ལོནི་ 
བྱེ་བྲག [བྱ་པ་གཅག་བྱེད་ 

འཕྲེ་ལ་གཅིག་བྱེད་པའི་ཡེ་ལཾ་ངན་པ། ཨང་། 

རྐང་པ་སྱིད་བ་བེར་བེར་ན་བ་ལྟ་བྲ་ངལ་དྲུབ་དང་ 
ཐྲང་ཆད་བ་ཡའང་། | 

ཕྱིད་སྐུར་པ་ ལས་མ་བརླིད་པས་བྱེད་ 

ྦ འཕྲོར་སྐྱར་བ་ ཡའ། ། 

སྙིད་།ཁུང་ སྒབ་ཁུང་ངམ་ཏྭ་ཁུག ། 

སྱྱིད་ཁུང་སྒབ་རྩ་ ཕྱིད་ཁུང་གི་གབ་ཙ། 

ཕྱེུད་འཁུམ་པ་ ཡེ་ལོ་ཅན་ 
` ཕྱིུད་ཏྱོལ་ རྐང་པ་ན་ཉིང་ཕྐྱོག་པ། 

སྙིད་འྲིལ།  པས་མ་འབྱར་ཞིང་འགྲོ་བ་ 

དང་། རྱྱི་སྣཾམས། སྐེད་ལུག། 

རྫུགས་པ། འཇས་པ་ཉམས་ ཟེར། ཨང་། ཧཱ'ལོག་ 

་ ཉེར 

གམ། ཧྭ་འབྲེས་ལའང་] ! 

ཡྩིད་སྙོམ་པ། _ ལེ་ཡོ་ཅན་ཏེ་ཕྱིད་པ་ཟྐྱར་བའི 
. བྲུ མིང, 

སྒྱིད་པ་ ཧཱདཾཏུནདྨ། ཀང་པའི་ཕྱིད་པ། 

ཤཱ རིལ། ཕྱད་ཏུང་། 

སྙྷིད་པ་འཁུམ། ཝུས ་ཧྙད་པཞམ་ཐྭན་པ། 

མྷིད་པ་སྷུར་ རྟབས་རྙད་པ། ཕུབ་ཙལ་ 
རྙད་པ། བྲང་ཆད པའམ། 

རྷོམ་པ་ལྟ་བྲ་འཞང་། | 
སྙིད་བྱུ་ ཕཱ མེ་ཐབ་སྟེ། མྐྱེདབུ། 

ལྕགས་རྒྱད། དའ་སྐྱད་པཾ། 

ཨི་མགོའི་ཕྱེད་ཐ་ཕཾགས། 

ཡཱིད་ལ་ཇན་པ་ གཞན་བྱིས་བསླལ་ཀྱང་མ་ 
བགྱིས་ པའི་ ལེ ་ཡཾ་ ཅན། 

ཐྱཾད་ལ་ཉེས་བ་ རར མ་ཧྭཔ 
པའི ལེ ཡཾ ཅན་ 

ཕྱཾད་ཁྲུགཊ་ ཡེ་ཡཱའི་པེ་ཐག །ཕྱིང་ཐུམ་ 
པའམ། ཡེད་ཀྱི ་ཤུགས་ཕྱེད་ 

པ་སྟེ། བྱ་མི་ཧུས་ཐེས་སེམས་ཊུམ་པ་ལྟ་བྲ། 

ཕྱྱིད་པ་སྐྱར་པའེ ' ་ཆེང་ང་ | | 

སྙེད་ལྱག་པ་ །ཨལས། ཡིད་ཞུམ་པ། ལེ་ཡཾ་ཅན། 

སྒྱབ་མ།  སྨན་ཏེ། ནད་མ་རྦུན་ ་གསུམ་ 

ཞྱེས་པཞི་ཨ་བྱལ་ཡེ། | 

ཕྩེར་རྐང་ གས་ 'དང་གུར་ས ་པགས་ཀྱི་ 

གེ ར་ས ཡ་འྭདིལ་བཞི་མཐའ་ 
བཅག་ག | 



ཐྲ སྒྱ་ཅན། གཡུ་རྒྱ། ཉི” 

ཉན་ ཉི"ཤུའི་ཨ་བྱལ་ཏེ། 
སེམས་གྭ་གྱང་ཆེ་བ་རྟེ་ཚུལ་ཞཆབ་བྱེད་པ། 

དང་གཡུ་ཉེས་པ་དེའེ། | 
ཐུ བཟུ ཚལ། 

བུ ་ཤབས་ཀྱཾས་ བཏ་བ་ བྲས་ འཕྲིད་བྱེད་པའེ” 

རོ ི ་ བཏླ་ཐའམ 'བསྐོང་ 

གྱུ 

རྒྱ" 

གཡོ་ཐབས་ཀྱི་མིང་། 

` ཧིས་བཏྐ་བ། 

སྒྱུ་འཕྲུལ _ སཱཡ། རྤུལ་བཞི་རྣམ་འཕྲལ་ 
རེ ལ་བུ་དང་། ཡང་། རྩིང་ 

པ་མེད་པ། བརཛརྫན་མ། 
སྒྱ འཕྲལ་ཟས་ ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཚན། 
སྒྱུ་འཕྲལ་ སྲས་པོ་ ཡུམ་རྒྱ་འཕྲུལ་མའི་་རྦམ་ཏེ་ 

དང་མངས་ཧྱཔ་ཀྱི་ཡྱམ་གྱི་ 
མཚན། 

\༩//2 

མངཔ་ཧྒྱབ། 

སྒྱུ་མྨ།  ཀཱཏཊ། ལྭཱཡ། ཀྲོཏག་ མིག་ 
འཕྲུལ་ལྟ་བུ་མི་བདེན་པ། 

བླུ་མ་མཁན་ ལཱཡཀྭརཿ མིག་འཕྲུལ་བྟེན' 
༩ མཁན། ྒ 

ཿ ་མ་མ།པན ་ཧིེ '་མཆན་བུ་ རྤྱ་མའེ་མཆན་ བུའམ 
རུ སློབ་མ 
སྒྱུ་མ་ཅན་ _ ཏྩྩཀ །གཡ་ཅན། ཟླ་མ་ 
2 £. _ ཏཱ མན། 
རྒྱུ་མ་ཆེན་པོ། མཏྤསཱཨཿ སྒྱ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ 

` རྒྱུ་རྩ 

རྒྱ་མ་ལྟ་བུ་ མཱཡཔྲམ། མི་བདེན་པ་ མིག 

ངེ ` འཛྱུལ་ལྟ་བྱ། པ 

ཧྤུ་མ་བྱེད་པ་ མགོ་སྐོར་བ། མིག་འཕྲལ་ 
ོོ _ བརྟན་པ། 

སྒྱ མ་མེད་པ། གཡོ འཕྲལ་བྱེད་པ།, 
བླུ་མཞི་ཨཆན་བ་ སྒྱ་མ་མཁན་གྱི ཕློབ་མ་དང་། 

རྟགས་མཚན་ཤྱི་མིཾག་འཕུལ་ 
ོ _ སྟན་མཁན། 

སྒྱུ་མའི་ནོར་  བདེན་པར་མྭ་ཐུབ་པའི་ནར་ 
ཛས་ཏེ་རྩིང་པ་མེད་པ། རྒྱ་ 

མའི་ཤོར་ལ་ཆག་ཤེས་མེད། །ཅེས་པ་ལའང་། ། 
མེ་ཏག་ཅིང་སྩིར་པ ཟླ་བ པའི་ རྫས། གླུ། དང་པ། 
སྒུ་མའི་དཔེ་བྱཅ་གཉིས། སྒྱ་མ། ཆྲ་ཟླ། མེག་ 

ཡང། སྡིག་རྒྱ། རྨི་ལམ། སླ་ 
བརྙན། དི་ཟའི་གྲིང་ཁྱེར། ་ེ མེག་འཛུལ།_ དངང་ 

པའི་གུ། གླག །རུ་བུར། མེ་ལང་གི་ཞཟུགས་ 
བརྙན་ཏེ་བཅུ་གཉིས་ཕ། ། 

སྒྱ་མཞི་ཡོ་ལང་ འཕྲལ་བ་ཨེན་ནམ་རྩམ། སྒྱུ་མཇ་ཕེ་རུ་ ཅེ་ཕྤྱང་། ཁྱི་ཕྱང་། - 

སྒུ་མེད་ དྲང་པོ། གཞོ དང་བརྫས་མ 
མ་ཡིན་པ། 

སྐྱུ་མ་རཾག་མཁན་ མིག་འཕྲལ་སྟེན་མཁན། བུ་རྩལ་ ཀུལ། ཤབླ། གཞཉུན་ 
ཨཱད་འཕྲུལ་བར་བྱེད་པའི་ 

རིག་ ཅ་ལ། ཡཾན་ ཏན། རིག་ གནས་ ་པོགས། { 



བྤྲུ་རྩལ་ཅན 

བླྱུ་རྩལ་ཅན། དཔའ་བ། 
བྱུ་རྩོལ་དྲུག་ཅྭ་ཙ་བཞི་ ལུང་ཕྲན་ཆེགས་ཀྱི་ 

འགྲེལ་ པར་ གསུངས་ པ་དེང་། 

བྱེ་ཀྲྭག་ རོགས་ བྱེད་ཆེ ་མ ཁྒྲཝ་བ 'གཉིས་ གང 

མི་འྲད་སྟེ། བྱེ་ཏེགས་ ཡམ། བཟེ་ཡ་ ཕོགས་པར་ 

\¿/'4 

གཏགས་པ་ཕསུམ་རྭ། རོལ།མའཾ་བྱེ 'བྲག་བཅོ་བརྐྱད། 

ཀླྭ་དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདྲན། གར་ཤྱི་ཆ་བྱད་ 
དྭུག་བཅས་ངེ་བྱའིར་གསུངས་སཾ། །ཡང་ཧྱད་ 

མཁའ་འྲགོའི་་ཅ་འགྲེལ་དུ། འདཾད་པའི་མྱ་ཅལ་ 
དྲུག་ཐུ་ཅ་བཞི་གསུངས་པ་འདི་དང་གཏན་ནས་ 
མི་འདྲའེ། ཞེས་ལམ་དིམ་ཆེན་མོནི་བརྡ་བཀོལ་ 

ཉེར་མཁོ་བསྫས་པར་གསུངས་ཕེ། །ཡང་པཾ་དང་ 

སེན་མོ 'འདེབས་པ་པགས་ངེ་ངེར་བྱཤད་རེ་ཕེ་ ྦ 

བས་དྲག་བྲཅ་ངེ་བའིའང་བྱཙབད། ་ 
༢༩༤ ༤ སྒྲུ་རྩལ་ས་ གྱ་པྲའ་ཀྱད 'ཆལ། 

སྨུག་མོ་ ཁྱོ་ཕྱག |མནའ་མྱྱག་རྟེ། བྱ་ 
གཞི་ཨ་མ་མནའ་མའི་ཕྱག་ 

མོ་དང་། མནའ་མའི་ཨ་མ་བོ་གཞི་སླག་མོ་ཟེརོ།། 
སྤྲུང་བ" རྐང་མང་དང་རྒལ་ཆགས་ 

- __ ནངདང་གི་རྱྱང་ག་ཡན། | 
སྦྲུངས་པ་ ¬ _ ཙ་དབུས་མ་ལྷ་བུ་ཡ་ཟེར། 

ཐྤུད་བྱང་ ཟིན་བྲིས 
སྒྱུར་ བཏི བཉན་ སྐད་ཡིག་བརྡ་ 

དན་ཕེགས་བསྱར་བཅིན་པ། 

རྒྱ་མ 

སྨྲུར་བཀད་ བཀོད་པ་བཏང་བ། སྱར་ 
ཟོ བཅས་བྱས་པ། 

སྒྱུར་བ་པོ་ ནཾམཡ: བརྐྱར། འབྱུར་བ། 
སྐ ༨་པ། སྐད་རྒྱར་བ། ཁ་ 

ལོ་བྱྱང་བ། རྟ་ཁ་རྐྱང་བ། དབང་རྱར་པ། ཤང 
རྭ་ཕྱྱང་བ། ཞྟེས་ཕོགས་འཇུག་དེན་མང་ངོ་: | 

སྒྱུར་བྱེད་ པཱཀ། བརྟནཿ ས་ཕག་ལོའི་ 
མང་དང་། ཤང་ཏ་པགཔ་ 

ཀྱི་ཁ་ཡེ་པ་དང་། ཚིས་ཕོགས་སྐྱང་ཙིས་ཡའང་།, 

ཕྱི བགན པྲཔལྭ། ཕད། སྣེད། 
རས་སྣམ་མམ་ར་པྱ་ར་ངས་ 

པཌ་ཀྱིས་བཟོས་པ། ཅམ་པ་འྱབ་སེཌ་ཐཱགས་སྣཾད། 
སྐེ་བྲེ་དང་| ཀཾ ཀོ་བའི་སྟད་དེ་རྐྱལ་པ་འབྲེང་ཙམ་ 
དང་།། ར་རྐྱེས་ཕྲགས་ཡའང་། | 

ྲྲྲྲགིེཾེ་ 
ཡའང་།། 

སྐྱེ་ཕླུར་གླུར་ཕ་ ད་ཀ [ཡེ་ཧ་ཅང་ག་བ། 
སར་བ སྱེ་སྒྱར་བྱེད་པའེ་དན། 
སཱེ་ཐབླ། གླེབའི་སླེ་མོ་དང་། ཕ་ཆེའམ 

_ ཕ་ཆོ་དང་། ཕད་ཆེ་ཨང་ཟེར། 
ཕྷེ་བྲཾ་ ༤ ' པྲཧཾཿ ཀྲབ། སྡེ་དོ་གྱི་བྱེའབག 

འབྱུ'བླགས་པནཾ་སྒེ་མོ་ལྟ་བྲ། 
ཕྱེ་མ ཁུག་པ། ཕད་ཀོག །རས ྭེ  

རེགས། 



. དང་ཕྱང་པཾ་ འའང་འཇུག | 

༥༩༡༣ སིའུ 

སྒིའུ་ སྣོད་སྐྱེད་ཆུང བ། ཁུག་ཆུང་] 

ཟ་མ་ཏཾག་ལའང་།། 

སྒྱེའི .བཧཾཀྲཛྫཿ སྒྱེ་སྣེད། 

སྒྱེད་པོ་ པགླ། མེ ཐྲབ་ལའེ། ། 

སྒྱེད་བུ་ ཙུལཾ། ཐཐ་ཀྱི་ཕྱིད་བུ་རྟེ་ཐབ 

སྒེན་པ་ སྐྱེན་པ་དང་དེན་མཚུངས་ 

_ པས། མྱང 'བའམ་ མགྱོགས་པ 

དང་། ཡང་ཁོང་ སླེན་པོ་དང་ ཤེས་ རབ་ཆེ་བ་
 

སྒེལ་ ཤཱཤཨཿ ས་ཡ་སྐེལ་བལྟ་བུ་ 

སང བཤེག་ པའི་དེན་ 

ྒ ལནང་། | ] 

སྒྱེལ་བ' འགྱེལ་བཞི་དན་ན། །ས་ལ་ 

སྒེལ་བ་ཨར་སླང་ཐྱེས་པ་ལྟ་བྲ། 

སྒྱོ ° ཀཾ་བའི་སྟོད་ཆེ་བ་དང་། རས་ 

-- ` ;ཁུག་ཆེ་བ་ལྟ་ཁུ་ལའང་། 

ནིཿ རེ་ཡར་འགྱགཡ་ཤྭིང་འཕངས 
` པ་དང་ཡང་འཕྲལ་ འཁར་ 

ངམ འཕེན་པའི རཾ ་སྟེ་མེ་སྒྱོག་ལྟ་བུའི་རྡེ་འཕེན' 

པ་ཨའྲེ། 

སྩོགས་ ཀཊ། ལྟགཡན། ལོ་མེདེན། “ 

. ཆེན་པ། རྤྱགས་ཀྱི་'ཞཁུལ་ 
འཁར་ཕྲགས་ཏེ། རྒྱགས་རྡེའམ་རྡེ་སྒྱོགས་དང་། 

མེ 'ཕྤྱགསི་ལྟ་ བྲ། ཏཾཔ། 

སྒྲ་སྐྱེད་གློག་དྭང - 

སྒོགས་ཆུང དེ་ཆུང་བ་ལ་ཟེར། མེ་ ཡེ བེ 

རྨྱ ཆཚུང་བ། ངོ 

སྒོགས་མདའ་ མེ་རྱོགས། 
སྒོགས་མདེལ་ མེ་རྨྱཾགས་ཀྱི ་མདྲེའ། 

སྒོགས་རྡོ་ རྲེའི་འཁྲུལ་འཁར་དང་། རྡེ 

རྒྱགས་ དང་། འུར་རྡོ ་ཡའང་ 

འཇུག ། ]ྲ 

ཕསྩོགས་ར་ . རྨྱགས་ཀྱི་རྭ་བ། 

རསྒྱོང་བ་ རྒྱུ་མ རླུང་གིས་བཙྒྱོངས་བ་དང་། རཱ 

_བསྒྱང་དང་། རྒེང་བ། སྦས་ པ། 

གླ་ཕྱིར་ཕྐྱང་བ་ཞྱེང་པ་ལྟ་ཁུའ།། 

ཝྲི རྣ་ཤེསཀྱེ་མཉན་བྱ་ཇྟེ། གཱཾཿ 
རུཏི། སུརཿ ཏཱཧཱཾ། ཤཔཿ 

པྲཏིཡ། བཱཏཱཾ། རཌརཿ ཙཱདཿ ཕེ། གརྫན། བ 

ཤིཏཾ། ཀཱཊཿ ཁྱེས་དང་། ཤབྡྷ། བཌྗཾ། ཧནི། 
སུར། གཱཾ་ཏ། གྱཾ8། པཏཾཧེནཾ། ཁྐར། ཞཇྭནུཿ 

ན་ལྔའི་ཡ་གྱལ། དེ་ལ་རྙམ་པ་བཏྱད་ཡོད་དེ། | 

ོ ཟེན་ པའ འབྱང་བ་འངབ་ འགྱར་པའི་རྨ་ དང
་། མ་ 

ཟིན་པའེ་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སླ། སྟན་པའི། ,ུ 

_ ཟླ་དང་། མི་རྩན་དའི་སྨ། དེན་རྟོན་ངའི་སྨྲ་དང 

མི་རྟིན་པའི་སླའ། །རྐད་དང་ངརྗེད་ང་ལའང་ 

འཇུག |སླ་ཤེས་ན་དེན་ཡ་མི་རྤེངས་ཁྱེཇ་པ་ལྟ་བུ། 
སྨྲ་སྐད་ ཨཱརབྨཿ སླྲ་མྱིའི་མིང་། 

སྲཾ་ཀྱེད་ཀློག།དྲང་  སྒ་ཆེན་པཾར་བྲཾས ཕའི་ 
གླེག་དུང་། 



སྒྲ་བསྙུང་བ 

སྒྲ་བྒྱུང་བ། ཆེག་འགའ་ཤས་མྨ་བང་ཟེར། 
སྒེ་མ།ཁན་ ཕུར་བུ། ཞེགས་ཕྤྱང་སྐད་ལ་ 

མཁས་པ་ཡན། ། 

སྒྲ་མ།ཁས་པ་ ཕུྱང་བྲ། 

སྒྲ་བརྐྱཿཔ བླག་དང་འབྲུག་སྨ། 
སྒྲ་བསྒུན་ཁྲ། _ སྐད་གྭཞན་ནས་ཚང་བརྒྱར་བ) 
པྷེ་ཕཤར་གྲི་ལོ་ཚཱ་བ། ཨེགས་ཕྱང་ཤྱི་སྐད་ 

ྦ བོད་སྐད་དུ་བསྱྱར་མཁན། 
གྨཾསྨགས་ པྲ༔ཌཿ མདའ་འབེན་ཡ་ 

འཕགས་པའྱི་སྨ། 
ཟ་བ ཆང་ གང་དང་འདྲ། 
གླེ ཕྱོགས་ངེས་ལྟ་བུའི་དེན་ཅན། 
སྒྲ་སྨོག་_ པླ་འབྱིན་པའི་དེན་དང་། ཕུམ་ 

ཅུ་ཙ་གསུམ་ཡྱི་ཐའ་ཆེབས་ 

པ་དང་། སྲིན་པོ་རྱའི་མེང་ 

ཡའངང་། | 

སྒྲསྣོག་རྒྱུལ་པོ་ རཔྤཆ། སྲིན་པོཞི་ཧྐྱལ་པོ། 
ལྐདའི་མྲྲིན་བྲཅ། 

པྨ་ཤྨོག'པར་བྱེད་ རལྤཌ། བྱེད་ལས 

སྤྒོགསས་ ཀོཏ། རྭབཌ བཐཱཊཿ 
དང་། རི་དྭགས་ར་ར་སྟེ་རི་ 

དྭགས་ཁ་ཤའ་མིང་དང་། སྲིན་པཾ་ཡའང་འཇུག། 

མྲན། དམང་ཅན་ཨང་ཟེར། 

སྒྲཔཱོགས'སྐད་ཚན། བོང་བྱའཾ མིང་། བོང་བྲ། 

སྒྲ ཤཅན་ཟ"ྱེ དཾ ༤༢༩༦ 

ཀཀ ཀལ 
པྐྲ་པྣོགྲས་ཉན། བརྱྱ་བྱེན་བྱི་རྟ་ཅང'ཤེས་ ཆི 

ྒ པའི་མིང་། བུ 

སྒེ་བྨྲགྲསས ཆོས་སོགས་ཀྱི་སླ་བསླགས་ 

ཟིན་པའི་ཞདས་ཆིག། 
སྨྲ་ངྡན' ཨསཱངཿ ཐྷ་མ་ཡིན། 

སྐད་མི་སན་པ། 

གྒེ་ཛན་སྨྲང་ཕཔ། 35 སྙའི་གླ་མཁན། 
སྒྲངེས་པར་སྟོར་བ་ ཆོག ་སྒྲ་དག་པར་ ཛ 

ཞབ ཆ་བྲ། 

སྒྲི་ཅན་ རབིཏཾ། འབྲུག་ཟླ། སྦིཾན་ ད་ 
སྒའམ ཁྲོག །ཕེང་གེ་མའི་བྲ་ 

ལའང་། ། 
ཱ ད་ 4 

སྨ་གཅན་ ནཱ་བུ སྒེཧྲགེ་ཨ། ཏམཿ རཱཧཱཡཿ 
ྦ ཏམས། ཁུབཌྡཾ། ཁམས་གསུམ་ 

རམ་རྒྱལ། མགོ 'ཟླུམ། ཉི བང འཕར་འགྲ། 

མཐ རིས་སྣང་བྱེད། སྨིན་ལས་རྒྱལ། བྲ་ཉེ་སྐྱེས། 

མུན་པ་ཅན། ཟླ་བ་འཇམས། ཟླ་པའི དགྲ། 

བཟའ་ན་བ། ཡམ་ནག །ཤ་ཟ། སེང་གེ་མོའེ་ 

བྲ། བསད་ ནམས་ལྔན་ནམར ་ཟེར་ ཏེ། ཕ་ཟའ་ 

ཁའ ཡའི་ མིང་ང་། ། 

སྒྲ་གཅན མཇུག་མྨ་ དུཔ་ཀྱིམེ། 

སྒྲ་གཅན ཐེབས་ རྨ གཅན་ཁ་ལྟ་ཕྱཾགས། 
སྒྲ གཅན་འཇིན་ རྟོན་པའི་སྦས་རཧུལ། 
སྒྲ་གཅན་འཇིན་བཤེས་པཏེན། རམིང། 

སྲས་རབཧུ་ལའི་བྲགས་པ། ” ༥ 



སྒྲ་གཅན་ལུས་འཇོམས 

སྒ་གཅན་ལུས་འཇོམས་ རྭཧྭགཱརྩད། ཐཾ 

སྒེ་ཕ་ཅན་བསྲད་ 
འཇུག ། 
ཁྱབ་འཇུག་སྟེ། དེའི་རྫན་ལྷ་ 
མེན་བླ་གཅན་བསད་ཅེས་ 

ཟེར། འདི་ལག་རྫོན་འཇུག་ཡོད་མེད་དཔྱད། 
སྒ་ཆད་ 

ར་གླིཟླ། 

མྨའྡི་རྒུན་ཆད་པ་རྟེ་ཟླ་ཁྲཾས་ 
རྒྱ་མེད་པའམ། སླ་གསལ་པེ་ 

མེད་པརྟ་ཐུ་ལ་འཇུག །| 
མཁརྦལ། སླ་སྐད་ཤུགས་ཆེ་བ། 
སྐད་སླ་ཆེན་པོའམ། མེང་ 
ཆེན་ པཾ ྭ 

ཛཾ མྱ་རྤུལ། ཟླ་ཆེང་གྲགས་པ། 
ཨཔཤདྡ ཟུར་ཆཌ ངའེ་མིང་། 

དྲུ་བ་འཇུག རིང་། 

སུཀུནཿ སྐད་དང་རལ་མེ་ 
སྭགས་ཀྱཾ་སླ་རྩན་པ། 

' རྐད་ཤིན་ཏུ་སྨན་པས་རྟ་བྲར་ 
ཁྲད་པ་ལའ། {| 
པྲཏིཤླུཏ། རོཝ་མནྲི་བྱེ་བྲག 
ཞཱཾག་དང་། བྲག་ཆ། 
རྐན་སྨ་ཏོག་པ། 
སྒྲ དག་ཡ་ཆེག་གསལ་བ་ ལཱ་བུ། 

ཤབདཱདྡྷ། ཆེག་དེན་ཏེ '་བརྗེད་ 
བྱེད་ཀྱི་སྨ་དང་བརྗེད་བྱའི་ 
དན་སྟེན་པ་ལྟ་བུ། 

༩༢༩ 

པྒ་དཱག་པོ་ 

གླ་ལྡན་ 

སྒྲ"དབྱངས་ཧྒྱལ་པེ 

འབྲུག་སྨ་ལྟ་ཁྲའི་སྨ་ཤུགས་ 
. ཆེན་པ། 
མཆིཀྭཿ དབང་ཕྱག་གི་གཞུ་ 
དང་ཤིང་རྟའི་མེང་དང་། 

ཨང་རྒྱ་མཆོ དང་། སྨིན་དང་། བྷ རཾ་བསླ་དོགས་ . 
ཡ་འཇུག། 

་ཐྡན་སེམེད་ཁྱབ དཔུད བྱག་གིཿཀྤ6; 
སྒྲ་ལྡན་པརྨང་ 

བྒྡུར་ ཆ 

པླ་བ་ 
སྒྲ་ བུ ང་ལོ 

་ 

སྒྲ བུ བྱད་པ་ 

གླ་དབྱངས་ 

£ མསུར། 
ˆ བྱང་བ། 

, . བྲེམས་ཁང་། 
སྤིན་ མིང 

སླ་དག རོ ཧཾ རྦ 

ཁུ གག ་ ོ ད 
-ཙས་གྲོ་བའི་ ཧྲོན་ཡདཱང་། 1 
ཐཱ གཏམ་བརད། ྦ 

བླ་ཡང་ བརྐྱར་ བྱེ 

སླ་བྱེད་དེ། ཞཱེས་པ། འདེད 
ྦ སྩ་དང་སྙ་མ མུམ ་་ 

སླ་བཟོ བ། 
ཧཾསེཏ། སྒྲ་མྱིའི མིང་། ཆེས་ 
ཀྱི'སྨྲ་དང་། དབངས་མགས 
ལའང་། ། 

སྲ 'དབྱངས་རྒལ་ པོ་ རྨན་སྙ་ ཧྭ 'གཤེགས་ 

བཅུད་ཀྲི ཉུ ་ཚན། དེ ་བཉེན ྦ 



སྒྲ་དབྱངས་ལྟ་མེ 

སྒྲ་དབུངས་ལྷ་མོ་ ངག་དབང་རྙ་མོ། དབངས 
ཅན་མ་ ཚངས་ པའི་ཕྲམ་ མོ། 

ཚངས་སྲས་མོ། མཚོ་འབྱུང་གྷ་མོ། ག་ཨ དབྱངས་ 
ཅན་མ་རྣམཔ་ཟེང་ངོ། ། 

སྒྲ་འཁྱིན་ ཀཿ ཧཱཕིཀ །བ་བཉུད་ཀྱི 
མིང་། 

སྒྲ༡འབྱིན་པ། ནདཉི། འབབ་ཆུ་དང་། 
` སྐད་ཊྲནཔ་ལའང་། ! 

སྐྲ་འཁྱེད་  སྐད་འདེན་པ། 
སྒྲའཔྦོར་མ་ སྨཊི་ཆེག་བྱྱང་བར་བྱེད་མ། 

སྒྲ་མ་སན་  ཀྲབརཿ ཀུར། གླིང་བཞིའི་ 
 ཉང་ཚན་བརང་ཟླ་མི་སྟན། 

སྒྲ་མེ་སྟན་གྲི'་ཟླ་ ཀཾངབཱ| བྱང་སླ་མི སྙན་ 

° ཟྱ་དི་བོན། ྦ 

སྨྲ་མེད་སྦྲིན། འབྲུག་སྨྲ་མི་སླགས་པའི་ཆར་ 
རཾ སྨྲཾན། 

སྒྲ་ཅམ་ ་ ཁནན། མང་ཙམ་མམ། མིང 

ཀསླབས་བཞུག་ཙམ། 
སྒྲ་ཚད་ རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་ 

ངོ ཚན་ཟླ་དང་ཚད་མ། 
སྒྲ་འཇིན་།  ཧ་བ། ནྭ་བའི་དབང་པོ། 

ཨ་ཆག ། ཤྲུ 

. སྐྲའི་སྐེ་གནས་ ཆེག་གི་ཅ་བ། 
སྒྲའི་རྒན། _ ཨམཀ །རྣན་ངག་ནང་ཚན་ 

གྱི་སླ་གྱན། པཱ 

སྒྲ'་སོར་བཞག 

སྒའི་སྟེ་མ་  དཔེ་ཆ་ཉིག་དང་སླ་ཕྱེད་པ། 
སྒའི་གནས་ རྷ་བ། ཨ་ཆེག | ྲུ 

སྒའི་ཆེར་མ་མེད་པ། གྲེ་བ་འདར་ཉིང་སྙད་ 
བྲན་པའམ་སྐད་ཆད་པ་འདྲ་ 

མོར་ཟེང་ཀུང་། སླར་ཞཱིབ་དཔྱད་གནང་དགོས། 
སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་ པླ་ཡེས་དྭངས་པ། །འད་ 

ཀིཔ་ འཇགས་ རྦ |ཟེང་ ཀེས་ 

འ རྫ ་པ་ བྱམ ། བུ 
སྒྲ'ཡེ་གནས་ ཀུཿ། ནཱ བ། ཨཆོག། 
སྒྲ་རེག་ བརྡ་སྤྲད་རིག་པ། 

སྒྲ་རིག་པ བྡབད། ཤདྡཛན། ཤབྡཱཙན། 
° ཧག ཉརི་ཤས་ གནས། 

སྨྲ་རུཿ ཤར་ ཆེགགི་དབངས་རིང་ཇམ། 
ཆེག་དུ་བྲཔ་པ། ་ཱ 

སྒྲ་ལ ་མཁས ་པ་ ཤཀ [བླ་རིག་ལ་མཁས་བ། 

སྒྲ་ལས ཅང་མ་ མེང་ཆོག་ལམ་བྱང་བ། 

གླི ་ལེན་འཕྲལ་ ཆས་ སྐད སླ་ཡེན་པའི་ འཕྲུཝ་ 

ཞྭ།ཁར། རཌའོ། སླ་ལེན་གླག་སྒམ། 

སྒྲ ཤེས་ན་  ཆོག་ཤེས་ན་དེན་ལ་མི་ 
མོངས་པ། 

སྒྲ་བཤད་པ་ སྨནི་གཞུང་འགྲེལ་བཤད་པ། 
སྒྲ་ སེང་ རིག་པའི་ བླ་གློས་ མཿ | འཇམ་ 

དཔལ་དབྱངས། 
སྒྲ་སོར་བཞག་ སླ་ཇི་ལྟར་བརྟན་པ་ལྟང་དྲན་ 

ཡང་དེ་གང་བཞག་པ། 



སྒྲ་གྲསང་མཐེན།པ 

གླི ་གསང་མཐོན་པོ་ སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོའི་མིཇ་། 

སྒྲ་གསལ་ 
ཕྨགས་ 

སྨགས་ཀྱེ་དར་ཕུག་ ཡུལ་མེང་གང་གསལ་ཏེ་ 

༢༩ ༤༽ ༠༨ 

ཚིག་སླ་གསལ་བང་བརྗད་པ། 

བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཅིག་དང་ཟླ་ 
སླགས་པའི་འདས་ཆེག ། 

དེང་གནས་པའེ་ཕུག་པ། 

པ་ལའང ཀེ་ཨང་རྗོང། བད་ཉེ་ཁང་ཡོད་པའི་ 

གླེང་བ་ ཨང་སླེང་བཞི་མེང་རྐྱང་དང་། 

བརླངས། བསླང་། རྨོང་ཁྱེསཾ 

པའེ་སླང་བ། 
སྤབ་དེངས་  ཨཱཊབ། 
སྒལ་བ་ ཆུ་ཕགས་ཡས་ཕ་རོལ་རྨོལ་བ། 

སྨས ཛའ་ཐ་ཆ གོ་བར་བྱེད་ ཆེག་གམ་བརྡ་ 
ལྟ་བུས་དན་གསལ་བར་ གོ་ 

ྦ བང་བྱེད་པ། 

སྨྲས་བརྗོད་ མིང་བརྡ་ཙམ་ཁྱིས་བརྗེད་པ། 

སྤྲེ་བརྟེན་ ཀཁཊྲི། 

སྐྲེ་ནམ་མོ]  པཊཿ ཅང་པོའམ། ཕྱང་པོ། 
སྤྲི་ཞིག་ ༈ ོར་ 

སྒྲེའུ་ཆུང། _ ཟག་པའ་སྣད་ཟརམ། འདིར་ 

སླང་ཞྱིབ་དཔྱོད་དགོས། 
སྨེག་ ( པཊལ། གཾ་རིམ་དང་གྲལ་ ྣ 

སླིག་པ། གྲ་སླིག་པ་དང་། 

དམག་ སླིག ་བ་ལྟ་བྲ་གྲབ་ 'བཤོམ་ བྱེད་ པ། 

བྲག་ཕུག་གྲཌ་ཅན ཝིག ཡའེ།| 

སྤེག་བཀོད” 

སླིག་ཆ་འུ་བ་ 

སྒིག་ཆས་ 
གླག་པ་ 

སྒྲིགས་འགྲྭ . 

འཆརང་གྱུ་ལྟ་བུའི་སླིག་ཁྐམྐ། 
བཀད་པ། རུ 

གྲ་ཕླིག་ཁུ་བ། 
གྲ་སླིག་བྱེད་པའི་ཨ་ཆཔ། 

བཟླིགས། བཟླིག [རླིག | 
སླིགས་ཏེ། གྲ་ཕོགས་འབྲིག་ 

པའི ་དེན། སླིགས་ པར་ བྱེད་ཐ། 

ཕྒིག་ བཅུགས་ ཕླིག་ ཁྲིམས་སེཌ་བཙུགས པ། 

སྒྲིག་ཚུགས་ 

སྒེག་ལད་ 

ྭག་པ་གང་འཁེལ་གྱི་ ཕ་ཚཌ་ 

ཕེ་ཕཾར་གྲ་རྨྱག་བྱེད་པ། 

བུད་མེད་ཀྱི་སླིག་ཡད་དགན་ 
ཞྩིག་བྱང་འདྲག་ངང་། ཞཱེས་ 

པ། བྲ་མེད་དྲང་མཉམ་ཝེབས་སམ་ 'འདེ་ 'ཉད་ 

བྱང་བཞི་དན་ཡན། | 
སྐྲེག་ལམ་ 

སྒེགས་ 

སླིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་བྲོཝ་ཏེ་ 

སླེག་ལམ་ཅི ག་པོང་བྭ་འེས་ 

པ་ལྟ་བྲ། ཌཱི 

རྐ སླེགས་པའི་དགག། 

ཟལ 'ཁཟེར་པ་ དང་། བླིགས་ ཕི 

ག་བ 'པགཔ་ བསླིགས 'བའི་ བསྐུལ ཆེག ! 

སྒྲིགས ་འགྲིམ' སླིགས་ བཙུགས་; ཀྱི་ཡམ་ལྟར་ 

སྒེགས་འབྲོ་ 

འཕྲེམ་པ་རྟེ། བསླབ་པ་ཕློབ་ 

གཉེར་གྱི་ དན་དྲུ་ འབྲོ ་བ། པ 

གྲལ་ རླིག་ ནས་འགྲ་ བ་ རྟེ 

སའི 



སྒེག་ཡིག 

སྙེག་ཡིག་ བཅའ་ཡིག་ལྟ་བུ། ལྕགས། 

པར་ཡིག་འླབ། 
སྒེགས་ལམ་ གློ་ཕླིགས་ཀྱི་ཡམ་སལ་ཏེ་ཐ། 

འོ པ་དང་སློབ་གྲའི་སྱོད་ཚུལ། 

སྒྲག་གཤམ་ ྦ མཉོད་པ་དང་སྟོན་མོ་ཕོགས་ 

ཁི གྲ་སླིག་ཅིང་གཤོམ་པ། 

ེ གས་སྲོལ ལུགས་ཕྲེལ། 

སྨེན ༡༡༦ ༤ ༨ ༧་ཨཐམ་པ་དང་ མ་པ ཝ། 

¬ཆ ཆ ° ༩ མཇུག །དཔད་མརྱརང་ 
'འཇུག་པའི་སྐབས་ཡོད། 

སྤེན་པ ཨོཾཿ ཉྭ །རིག་པ་མྲཾན་པ 
ཟེ དང་། མཁས་པ་དང་། པླིན 

པོ'དང་། བཙོན་པ་ཅན་ཏེ། ཡམ་རེམཆན་ 

མོའི་བརྡ་བྲཀལ་ཉེ་མཁོ་བྲསས་པ་ལས། སྙིན་ 

པའམ་གྲིན་པོ་ནི་ཝེ་ཤར་མེད་པའེ་མིང་ང
་། | 

ཕིབ ` ཕཊཿ མཁས་པ་དང་། ཐུང་ 
པཾ་ ིདང་། གྲིམ་ པ་ ་ 

སྨིམ་པོ་དང་། ཅང་པོ་དང་། དྲང་པོ་དང་། 

ཕཾ་དང་། [` 

རྣམས་ ཡ་ འཇུག་གཾ 

སྒྲིབ། བོ ར་བ ཡིག་མོང་བ་ ཊཱ 

སླིབ་པ། མེ་གསལ་བརང་བྱེད་ 

པ་ཉྟེ་སྤྲིན་དང་ཕུན་པ་དང་གཉན་ཨང་ཉི་ཟླ་ཡ
་ 

བྨུ་གྐཿན གྱིས་ སླིབ་པ་ལ
ྟ"་བུ་ལད། ། -ˆ ” 

ཟི *ཀུང་སྨིབ' ཤིན་ཏུ 'ཕུན་ནག་ཕགས།
 

༣༩༡ ་ 

སྒྲེབ་གཉིས་ 

སྒྲེབ་ཆན་། དུས་བྱན་གྱི་ཙིས་ཡས་མང་ 
_ མར་འྲྲིབ་དདམ་ཕྲིབ་ཅིང་ 

ཆག་པ། ལཱ 

སྨེབ'འཇོམས་ ཕླིབ་གཉི ར་འཇམས་བྱེད་དམ 

པའི་ཆོས་དང་། སྡིག་ཕླིབ་ 

ཀུན་འཇམས་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ་ལའང་། ། 

ཉན་སླིབ་དང་། ཤེས་རྨེབ། 
ཨཱབར་ནི། ནྫཏ། །མཊཱཐརཊ། 
བརྡིབས། བསླྲབ། སླིབ། ཉི 

མའི་འད་ཟེར་སླིང་ཞས ཁྷེས་དང་། སྤྲིན་པབ་ 

སླིབ་པ་དང་། པ་ཊཡ་སྟེ། མ་རིག་པའི རླ་ངའི་ 
སྲུབས་ཀྱེམ སྨྲབ པ། པརྡི་རཊ་སྟེ། ཞོངས་སུ་ 

ཡཆང་ ལའ ° རཿ 

འདོད་སྲེད་ཀྱི་ཕླིབ་པ། གཞོད་ ྦ 

༨ 
ཨགྒབ་པ་ 

སྒྲིབ་པ་ལྔ" 

ཟ སེམས་ཀྱི་སླིབདཔ། རྗུགས་ 

ཧོད་ཀྱི་སླིབ་པ། གཉིད་ཀྱི སླབ་པ། ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་ 

སླིབ་པསྟེ་ ཿའེ། ། ཟོ 

པླེབ་པ་ གཉི ས་ ཀླེ་ཤབྲོཏཾ། ཉན་ མངས་པའེ་ 

༦ སླིབ པ། ཇེ་ཡྤཔཏཾ། ཤེས' 

_བྱའི་ཕྨིབ་པ། 

སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམས་པར་སལ་བ་ 
སྦངཐང༩ཿ མདེ་ 

ཉིཾག་གི་མཚན། ྦ 

སྤྲེབ་པ་རྣམ་སེལ་ ཉེ་ཕྲས་བརྐྱད་ཀྱི་ཞང་མཚན། 
སྒྲེབ་པར་བྱེད་ བྱེད་ཡས། ི་ོ 
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` 

སྒྲིབ་བྱེད 

སྒྲེབ་བྱེད་  གྲཧ། ཛམནིཀྭ། གནས་ཡུཌ 
ཕོགས་ཕླིབ་བྱེད་ཀྱི་བདེན་ 

ཛྲ འཇིན་ལྟ་བྲུ། ངཱ 

སྒྲེབ་བཞི།  ཉོན་སླིབ་དང་། ཤེས་སླིབ་ 
དང་། སྙཾམ་འཇུག་གི་སླིབ་ 

པ་དང་། བག་ཆགས་ཉྱི་སླིབ་པ་དང་བཅུ་འེ། | 

ླེབ་ཤིང་ 
_སླེབ་པར་བྱེད་པའི་ཤིང་གི་ 

ཛྫས་རྱྱོང་ཁྱུ་ག་པྟེ སླིབ་བྱེད་སྣ་ཆོགས་ཅེས་པ་དང་། 
བ་འ ཅབ་ ་སྨིབ་ཤིང་བྱེད། ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

སྒེབ་སེལ་ སླིབ་པ་རྟམ་སེལ་ཏེ། ཉེ དྲས 

ྦ བརད ཀྱི་ཨ་གྱལ། 
སྒྲིམ་པ' རྐུད་པ་སྙིམ་པ། རིག་པ་མྨིམ 

ྦ པ་ལྟ་བུ་དང་། བརྫཾམ་བྱ། 

སླེམ བྱེདཔྟེ། བསླིམས་པ་སྟེ། བླ་རིག་མྨཾམ་པ་ 

སྭགས་དང་། ཅང་པ་བྱེད་པ་དང་། བརྟན་པོ་བྱེད་ 
པ། གྲིམས་པང་བྱེད་པ། འབད་ཅེལ་ལམ་བརཙེ་ན། 

འབྲུས་དང་། ཕྱང་པེ་དང་། འཕྲལ་དུ་སེམམ་ 

འཕང་བརྟ་བུ་ཡདང་ཟེང་ཨང་ཉིབ་དཔྱ་ད་གནང་། 

སྒྲིམ་པོ གླིམ་པའམ་གེ་ཆད་པ་དང་། 

མཁས་ལ་དང་། སྨེན་པོ་ 

` སགས་ཡའ། ། 

སྒེམ་ལྒོད་  སྙད་པ་དང་བླ་ཙེ་དང་རིག་ 
. པ་སོགས་ཀྱི་འགྲིམང་གློད་ 

གྲོ ཡ'འཇུག་གེ | 

གཞན་གྱིས་མི་མཛོང་བངར་ 

\“#9 སྲུང 
པཔ ༡ ས་ལ༡མ་བདང་༢ 

‹ བསྐུལ་ཆིག | 

སྒྲའུ་ཆརུང་ _ འཛག་སྟོད་ཀྱི་མིང་། 
སླེལ་ ྦ བལཏི། ཁཊཿ རྐུད་པ་ཕླིལ་་ 

མ་དཇ་ ཝཛནས་གཅིག་ 
ཟླ་སྨེལ་བ་དང་། ཤག་ སླིལ འཇོ 

སྒྲེལ་ཁ་ དར གས་དང་ ཤཾག་ བུ སྟ
ེ ཁ་ 

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡད་ངའི་ 
° 

གྲིས་ཆེན་སླིལ་ཁཞེས་པ་ལྟ། 

སྤྲིལ་ཇ་ ཇ་སྙག་ཡ་ཟེར། 
ཱ 

སྤྲེལ་ཉོ་སྐྲེལ་ཆ༩ྔ 
དང་ར་ ཟེག་ ཕན་ ཚུན་

ཿ བཛ 

བའེ་ཆོང་། 

སྒིལ་ཐ་ འགྲིལ་དང་། བཔྫིལ། འཁྲིལ་ 

བ། ཐག་པ་དང་ཤག་རི་ཡ 

ངོ སླིལ་བུར་ཟེང། 
ྦ 

སྤྲིལ་མ་ སྐུད་པ་སླིམ་ཅན་ལྟ་བུ།. 

སྨིས་ཏྲིམས་ སླིཾས་བཅག་པ་ཉེས་པའེ། ! 
ཨྩག་པ་ མ་ལ་ཏྲོར བ་སླུག་པ་ཏང་། 

ཞཐུ་ཐ། བརསླྱགང་པ། བསྒྲག 

བྱ། རླྱག་བྱེད། ཤིང་ ཞཅིག་སྒགས་དང་ཁྱེས་པ་ལྟ་བུ། 

སྤུང་ བཱ༔ཿ ཚ་པར། བསླངས། 
བསླང་། རླྱུངས། སྒམ་ཡང་ 

ངང་། སླང་མཁན། སླང་རྒྱད། སྐྱང་གཏམ། 
རྔེན་བྱི་ཡ་རྐྱས སྣ་ཆེགས་དང་། རེ ་རྔང་ལྟྔབ་དང་། 

སྒྱང་ཆད།པའམ། རྔན་རབང་ཀྱི་རྐྱང་རྟེ་ཐནའ་ 

དུས་ཉྱི་གཏམ་དང་། བསླད་བ་སེགས་ཡའང་། 



སྲང་གཏམ 
པྷང་གཏ་ 

ལེའེ 

སྦང་རྡེའི 'གནམ་བོན་ གྲི་གུམ ་བཙན་པོའི་སྔོན་ ྦ 

རྔེན་གྱི་ལོ་རྒྱས་དང་། དཔེ་ ངོ 

ཟབ གཏོ. དངྷུ་། འབེལ་གཏམ་ 

རྔ་བ བྦརང་ཏྟ'བྲ། 

དུ་བྱང་བའི་ཐན་བྱི་ མཁས་པ 

ཁྱིག | 

ཁ་ སྒང་ཤོད་མཁན། 

ཕིང དཔེ་ གེ་པར་ཤྱེ 'ཕྤྱང་དཔེ་ལྟ་བྲ
། 

སྦྲུང་བ་ གླང་བཤད་མ།ན།
 སླང 

_ གངདས། 
]; 

སྒྱུན་ འགྲན་པ། ྦ 

སྤུན་པ་ སྷང། ཧབ འགྲན་ཟླ་ 

° བྱེད་པའི་མིང་། ཧྒོལ་བ་དང་། 

ྦ _གཅད་པ་ལའང་། | ྦ 

འཇ ཀཿ བབ ཡེན་པའམ་ 

7 ཐྲབ་པ་དང་བརྙེས་
པ་པེགཔ་ 

ཤི ར་བལ། རར ་ 

སྤྲུབ་དཀྐའ་བ་ ཐབ་དཀའ་བ། 

ཡྦྲུབ་ཁང་ སྒབ་པ་ཧྱབ་སའི་ཁང་པ་ཏྟེ
། 

¬ སཟླསྲས།བང་། 

སྨྲབ'མཁན་ སྔྣ་རྭཀ །སྷ་དང་ཆེས་དང་ 

ལས་དེན་ཕོགས་
སྐྱབ་མཁན་ ྦ 

ཏེ་འཆོལ་མཁན། ུ 

སྒྲུབ་གླ། སྒྱབ་ཡོན། ཀྐྭ་རེམ་སླབ་པའི་ 

བགླ 

སྤྲབ་པ་བཀའ་བརྐྱད 

སྒབ་'་འཆག་ གསར་པ་ ནཔ་ཡརང་ "ཕྱབ རུ 'དང་ ྒ  

ཟོ _ རྩིང་པ་ནམས་མང་ འཆག་རྱྱ། བུ 

ཅཔས་ པེགས་རྒྱབ་པའི རྟཌ་མཚན 

ང་མཚར་ཅན་ཐོན་པ། 
ཤ། ས་ སྤ་རྙན། མགྲཧ། ཨི་དམ་ ཊཱ 

ཀླའི་ཉྷ་ ཌོ སྨྱབ་ཐབས། 

ཕླུབ་ཐབས་རྒྱ་མཆོ་ པཱརྙན། བཾདྲཧ། ཕུཾ་ཏྤོའི་ 
ཕྙའེ་སླབ་ ཐབས་ ཀེདཔེ་ཆ་ 

 བེག་ལའི། ྦ 

དྲུབ་དང་སུན་བྱིན་ རང་ཕྱགས་ཐྲད་པར་མླབ་ 

པ་དང་གཞན་ཕྱཌ་སུན་བྱཞ་པའ།། 

རླུབ་ཆུསུ་_ སྦརྟཀཏཱ། ཕུང་རེགས་ཀྱིས་ 
སླབ་ནྭས་པ། 

ར་ཁབ སརན། ཨྲངཨ། བྲདི། ཧྦུབ་པ་ 
ཨཛྫན། པྲཏསརྟ། ནཾངྷངཿ 

བཟླབས། བསླུབ། གསླབ། ་འབྲབ་ པ། བྱེད་ ཆེག" 

རྒ་ཞབ་བཏགས་པའི མང་། གླབ་ཐྲཔབ་ཁྱེས་པ་ 

ལྟ'་བུ་དང་། དཧ་ཕླབ་པ། ཞར་སླྤྲབ་པ། ཞི 

དམ་ཉྭ་ཕླབ་པ་ཕེགཔ། 

དུབ་ཕ་བཀའ་བཅྐུད་ རྙིང་མ་ཝུགས་ཀྱི་སླབ་ 

བྲབས་ཏེ། འཇམ་ དཔལ་སྐྱ། 

པད་གསུང་། ཉང་དཀའ་ུ་གས། བདུད་ཚི་ ཡོན་ 

མ་མེ་རྦད་ 

_ གཏོང་། དམོད་པ་དྲག་རྔཌ། འཇིག་རྟེན་ མཆད 
ཏན། ཕུང་པ་འཕྲེན་ཡས་དང་། 

ˆ ་བྱཧད་ད། 

` ྫཛ 
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སྒྲབ་པ ཆི 

སྒྲུབ་ཕ་པེ་ ཨི་དམ་ ཕྭ་སཾགས་སླབ་པོའི་ 
གག གང་ཟག། 

སྦུབ་པར་བྱེད་པ་ བྱེད་ཡས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སླ། 
སྦུབ་བྱ' ལྲིདཀང། སྤང། ཉ་ཕོགས་ 

ྦ གླྱབ་བ་དང་། སླབ་པང་བྱ" 
བ་ཡའང་། ། 

སྤུབ་བྱད་ _ ཨཛྡནཱ། ཛོར! རཱྡཾ། ཕྱབ་ 
པར་བྱེད་མཁུན། 

སྒྲུབ་བྱེད་མ་ ཱ ཡུན སྐར་མ་ས་ག | 

སྦུབ་རན་ དུ སྐྱབ་བའི་དྭས་ལ་ 
6 བེབ པ།་ 

བ་ལྔས་པ་ ལས་ཕྱོད་ཀྱི་མིང་། ྭ 

སྒྲབ་ལྭ་ དབང་ལེ་དང་རྒྱབ་ལེ། 

སྐྱེབ་གྲྭ་ཤེན་ ཤོན་ཧྱི་ལྷ་ཊྭཾག | 
ཡྤུབ་སླ་པ་  ཕས་སླ་བ། དཀའ་ཆེག་མེད་པ། 
བ་ཟླ་མ། ཆེག་མེད་ཡོན་པ། དཀའ་མེད། 
བས་ཤིག་ སྦཧཡ། བིཧིཏ། བརྐལ་ཆིག 
་ཅན་ གས་མེད་གཅེར་བ། དམང་ཧང་། 
བཾ སླེ་བ་དང་། གཅེར་བུ། ས་རྗེན། 
བ སླེ་བཾ་དང་། སླེ་མོ་སྟེ། 

ཆས་ཀྱེ་གླེགས་བམ་མ་སྨེ་བ་ ྦ 

ཡ་བཅཞུག་མི་ངང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
'ྱྱེ' ཿ ཕྱི་ཐྲེང་དང་། མགེ་བོ་འབའ་ 

3324 / 

ཞཱཾག་བྲེགས་པ་དང་། གྲ་པའི ྦ 
གླ བླིབ གྱི་ཆི་ ཀྱེ རེགས་ ཝ་འཇུག ། 

ཿ ༦ 122 *¿ ཚར 
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སྨེན་མྨ་གསུམ 

སྤྲེའུ་དང སྨྲེའུ་ཆུང་ འཛག་སྣོད་དང་། རྐྱལ་ 
ཆྱང་ཡང་ཟེར། 

སྦྲེག་པ།  ནིགར། གྱེན་དྲ་འབྱིན་པ་ 
་ཱ སྟི་ཟམ་མེགབ་མ་ཏུ་བས་ 

སླེགས་པ་ཧྱབ་པ་ དང་ ! གསུད་པའང་། པསས་ 

པ་བྱེན་བཟློག | 

སྨྲེགསྲ་པ་ ཞཾཱར། གསུས་པའམ། ཟར 

གྱེན་ཟློག ། 
སྣྗེང་ ཧུལ་མཚན་དང་ཡག་པ་པགར 

_ ཡརང་རྐང་པའམ་ཨར་བཏེག་པ། ་ 
སྒེང་ལྨྱེཇ་ ལྟག་ར་སླེང་སླེང་རཇ་མིད་པ་ 

འདིས་ཡེན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

སྗེང་བ་།  འགྲེང་བ་དང་། ཧྱེན་དུ་སླང 
བའི་དན། བརྟན་པའི་ཧྱཝ་ 

མཚན་ཨང་བཏེགས་ཕ།་མངའ་ཐང་དང་བའིི་ཕོག་ 
སོགས་ཨརང་སྨང་བ་ལྟ་བུ། བརེངས། བརྩེང་། 

སླེང་། སྒེངས། 
སྨེན་ངོ་ _ མྨེན་མོ། གཅེར་བྲ་དང་ 

གཅེར་མོ། ༢ 

སྨེན་མ་ ནཔྣཿ གོས་མེད་གཅེར་བུ། 
སྨེན་མེ་གསུམ་ ཆུང་ནི་ྲ་མེད་སྨེན་མཾ། 

 ཡལ་འཁར་མགན་མེད་སྨེན་ 
མཾ། ཐུད་མེད་ཏྱ ་མེད་པླེན་མ་ ཙཿ ་མེགས་ རྐྱང་ གཅིག་ 

གམ་གཅེར་བུའི་དེ་ན་ཡའཛ་། | ྦ 
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སྨེས་པ ྦ 

སྨེས་པ་ 
བཤད་དེ་འདི་ཡ་ཐངས་གནས་ 

བྱཧ་དང་ཉེར་བྱཧད་བུང་ཞིང་ཟེར་རོ། 
ཅྭ ག་ང་དྲ། རྟ་བློ་ལྟ་བུ་ཀེ་བའེ'” 

སྣོད་དང་། ཡང་བྱ་པྨ་དང་། 

བྱའི་སློ་ག་དང་། གཤག་པ་དང་། ཁའེ་ཆྲ་སླབ་ 
དང་། མགོ་བའི་རྤུའི་ཆོམ་ུ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 
སླེ་རྡན། སྨོག། བྲལ་མྨེ། གཤོག་སླ། མདའ་ 
རེ ་ }] 

ཡོ ཧར བྱའི་གཤོག་པ་ཀང་གཅེག་གཉིས 
མེགས། 

སྒོ་སྐུར་ མེད་པར་ཨེད་ཅེས་རྨ་འདཌ་ 
པ་དང་། ཤད་པར་མེད་ཅེས་སྨད་པ་སྟེ་ཕླེ་འདོཌ་ 
པ་དང་། ! ཀླུང་བ ་འདེབས་ པཔ 

གླ སྐར་བྲལ་བ་ བསྟད་སྨད་ གཉཾས་ཀྱེ་ བླ་ ཐཿ 
ྦ མད་པ་དང་། རྟག་པ་མེད་པ། 

སྤོ་གྭ་ - ྦ ལྷགས་སླག། སྙམ་སླག་དང་། 
_ རྩགས་སྨྲག་ལག་སྦེལ་ནས་ 

ཞཱེས་པ་ལྟ་བུ། 
སློ་གུ་ ཨུཔནཧ། གེས་ཀྱི་སླག་འུང་ བུ 

སྟེ་སྨག་གུ་རྟེན་པ། ཐྲབ་ཆེ། 
ཐུབ་ལྩི་ཨང་ཟེར། 
ཐུབ་ལྩེ་དང་ཟླ་ཁུ། 

སྨིལྫང། _ ནེ་ཙོ། 

སླེག་པ་ཤིན་ཏུ་བཏན་པའོ་ཐེས་ 

སྒོ་ཕུགས་པ 
སྣ་བཏཧྭས་ རཱརཔ། འཆེ་ར་པར་ བྱས། 

པ། བབ ་ བཱང་ བྱེད་ རཿ 

གཟེངས་བསྟད་པའམ། སྨད་པ་ལ་ཡོད་པས་པྨོ་ 
བཏགས་དང་། ཡིན་ ཐླ་མ་ ཤེ 'པང་སླ་ བཏགས་ པ། 

སྒོ་བཏགས་པ་ ཨཱརཔ། ཉམ་པར་རྟོག་པས་ 
བླེ བཏགས་པའ་ བདག '2ད' 

ཅན་ཡིན་ཐེས་པ་ལྭ་བུ། 
ར དངཇ་ཨུ་ མདོངས་དང་རྤུ། 
པློ་མདུང་ སླ་ཅན་ྱི་མདུང་། ྦ 
སྨོ མདོངས་ བྡཾཿ མ་བའི་མཇུག་སྨོ་རྙེ་ 

སླ མདངས་ྷ རླ་རྡངས་གཉེས་ 
ལོ ཐྤད། ། 

པྨ་འདགས་  བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་ -  གིས། ཧང་གི་ཟླ་ཞདགས་ 
གཅད་པ་ཡན། ཁྱེས པབ ཐང་བ་མ་ སླ 
འདགས་པ་ རམ | 

བཱ སྨྲ་མདོགས་ུ ཧྲན་ རྩན་ངག་གི་རྒྱན་ཉྱིག། 

རྣས 
མཐུའ་མ་ཆད་པ། 

སྒྲ་ལྡན་  པཔྷྡྷ། མདའ་དང་བ་ ྦ ` རགས་ཕྱཾ། 
སྤོེ་ཕུག་ བད 9 ་ ་ 

ཏྭི ླ་སྟེཤ་ལ་ཁང་སྨ་ག་ ཟོ 
བུ་བཅཙིགས་པ་ ཡགས ཐབ ཤྷ་བུ། 



གློ་བ 
སྲིཾ་བ་ རྐྱེ མོ། སྐྱེའུ། ཕད་བུ། ཕད 

ཆེ། ཚུགས་སྣེད་ཟེར། ཀ་ 
ཡྲགས་ཀྱི་སྣད་དམ་པགས་སྣེད། རྟ་མྨོ་དང་། 

ལག་སློ། གསང་མླ་སྟེ་རླག་པའི་ཕྱི་བུན་དང་། 
རླིག་པ་ལའང་ཟེང་བ་དང་། ཡང་། བརློས་དང་། 

བསླྨྲ'་དང་། སླེཾ། 
སློ་བྱི་མ' མག་བའི་སླ་བྱ'ཅཱིང་ལྷང་བའི 

ྦ བུད་མེད། ྦ 

སྨོ་བྱེད་ གཟུགས་མོའམ། སྲེག་ཆགས་ 
གཟུགས་མོ་བྱི་ཐུང། 

རླ གོ་ཡི་གྱར་ག་ ཕུད་ཅན་ བྱ་པྲ་ཤུད་དང་མ་བྱ། 

སྨྲ་ལུས་སྷར་ གས་ཀྱི་བླཾ་ལུ་སླག་པའམ་ 

མདུད་པ་ཧྱབ་པ། 
སྒྲོབ། ཤམ་ཅན་ ཤབར: ལླ་ལླཞམཊི ོ ་ 

བླ་གཤུག་ འདབ་ཆགས་ཀྱི་གཤག་མྨ། 

སྒོག་  ཨནག། ནཾགཌཿ འཆེང་བྱེད 

ལྷགས་མྨོག །ཇྱམ་རྨོག །རྐྱུད 
བཤེས ས་རག་ལེ་བཕྱོར། ཐང་གའི་བརངས་ 

ཤིང་ལ་སློག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡའང་། | £ 

སྒོག་གུ་ཅན་ £ (9 

པའི ཉམ་སླག་གྲུ་ཅན། 

སློག་གླང་ ཐུབ་པྲ་ ཡི་གེ་སླག་ཅིང་དེན་འབྲེལ་ 
གླེང་བརྔེད་བྱེད་ཐུབ་པ། 

སྤྲཾག་རྟད་ སྐར་མ་སོན་གྲེ། ཐྲབ་ལྡན་ 

རཿ དང་བྱ་གུག་ཀྱང་ཟེང། 

གློགས 

སྤོག་གདན་ པང་གདན་ཤྱི་གོས་ཆེན་ལུ། 
སྒོག་གདུང་ ཐག་དྲུང་། 
ག་ང འགའ 
གླག་པ། ཀྲཟིཀཿ ཀཱ། རཌིཏ། ཇན། 

ནཾནདུ། ཟླ་དང་ཆེས་ཕེགཔ་ 
སློག་པ་གནང་བ། བཟརླགས་པ། བརླག [རྨོགས 

སློག་པ་པཾ། གསུང་ཕློག་པ། ཆཾས་ཕློག་པ། དིམ 

ཆོག་པ ལའང་། ! 

སྒྲོག ་དཀེལ་ བ་ འཆིང་ཐག་ཡས་དྲའལ་བ། 

སྣོག་ ཛཿ ངང འཇིན ཕླུག་ལུང་གཟུང་ ྨ  

སྐྲོག་བྱེད' བླ་སློག་པར་ བེད་མཁནུ་ཏེ། 

ཁོ འབྱུག་གི་མིང་། 
སྨྲག་སྨད་ སྐར་མ་མོན་གུ། 
སྒྲོག།་ཏ་ ལྕོག་རྩེ། 
སྨག་རིལ་ རློག་རེལ་སློག་པ། 

སྒྲོག'་དྲུས་ ཧསཧཊཿ་ ནམ་ཆོང་། དཔང 
པའི་ངས་པ་སྟེ་ཕྲག་པ་དང་ 

བྲང་གི་བར་གྱི་ངས་པ། 

སྒོག་རུས་གཤང་ བྲང་འགོར་ཡོད་པའི་ཀཾང 
ཀྲང་དེའམ། བྲང་ངས་ཐུང་ 

མ་འྲད་མ་ དེ་ཨཾན་ནམ་ དཔྱད་ ད་ ཐཾ 

སྒྲོག་ ལུང། པྤོ་གུའི་ལུང་། 

སྒྲེགས་ ྦ ཏུ་ཏཿ ཁྱབཐུ། གརྫཨ། སླི 
གོ དང་ 'ཆོས་སོགས་སློགས་པའི་ི 

བསྐུལ ་ཆེག ་ 



སྒེགས་ཀླེང་ཕུབ་ 
ཅྩོགས་གླིང་བུབ་ འཐབ་ཅིང་ཧདེཝལ་ནས་ 

འདོན་དྲུབཔ། ¬ 

སྒྲགས་ གླེང་ ཐའ ་༣' ཧེལ་6ིང་ ཆཔ་ཀི་ 

` གཏམ་གླེང་བ། 

སྤྲཾགས་ལྡན་ རྡཱངཿ ཆུ་ བཾཉིག་གི་མིང' 

སྒྲོགས་བྱེད་ སུརྟ། བླདིཏྱ། ཀེཊཿ སེམས 

ཀྱི་མིང་། 

སྨོགས་སྨད་ སྐང་མ་མན་གྲུ། ཆུ་ར་མེ་ 
ཨང་ཟེར། ་ཱ 

སྤྲོགས[ཏཱ་མ་ དྷིཿ བཀྱ་བྱིན་བྱི་རྡེ་རྗེའི 
མེང་ ! ྦ 

སྒྲོགས་དྲུས་  ཧཾས། ཧཌ། ནམ་ཆོ། 

སྒྲང་ཕ་ གྲངས་བགྲང་བར་བྱེད་པ། 
སྐྲོངས་ གྲངཔ་བགྲང་བཅུག་པའ་ 

བསླལ་ཆེག] ྦ 

སྒྲོད་བ་ འཇུག་པ་སྟེ་བགྲོད་པ། ཕྱཾ་ 
ཡ་སློད་པ། 

སྨྲོན” སུ༡ཡ། ཏིཏ། གསཾལ་བ་ 

དང་། བཇྡ་དྭ་ཐ ་དང་། ཡང་ 

ཁ་གསོ་བ་དང་། ཟུ སྨླན་ ཆང་རྨེན 'ཟེར་པ་ ལྷ' 

བུ། སྱན་འདྲེན་པའི་མེང་། 

སྒྲོན་སྐབས་ _ ཡར་ཕུལ་བའམ། འབྲལ་ བའི ྦ 

རྐབས། 

སྨོན'བསྐལ་ སླྲོན་མེའི་བསྐལ་པ་སྟེ། ཕངས 

གྱས་འཇེག་རྟེན་ལ་འབྱེན་ཕ འི'་བསྐལ་པ། 

པྲེན ་པའི་གཡབ་ཆམ་ སྐད་ བཏ བའམ་འབད་ 

ནས་ལག་པ གཡོབ་པ། 

སྤྲོན་མ་ ཀྭརཐཿ། 5ཱཧུཿ ཛཱལཿ ནཱལཾཀ། 

ྦ སླན་མེ། འདརྱ་ལ་འཇུག་ 

 བགྐོར 832 ན་པབཙན་ པྨན། གསེང་ཕྙན' 

པླན། གསེལ་ཇ སྨོན། གསལ་དཔེན་ པྲེན ཉེས པ་ 

ཧྱ ་བུ ཕྱལ་ཐ་ ཡའང་ | 

སྒྲོན མ་དག ན་རཾ་ཆཾས་རུག | 

སྨྲན་མ་ སམུདིཾཀ །དཱཔཿ 

ྭ ཨལཀཿ །ཁུལཀ །ཕཔྲདྲིཔ། 

ཏྱིམ་གྱི་ན་ར་བུ། སྟང་གསལ། སྙུམ་རྗ། -སྨུམ ཞྭ 

དགའ། ཇན ་པའེ་ ཆ༩༦༧༨པན། མྐང་ ་མེ། མཚན 

པྲངར 
ཿ་ ོ 

ཧེན ་ཆས་ མཆོད་མེའི་ཡོ་ཆས མང་ 

དང་འྲབ་སུམ་སྟ་བྲ། 
སྐོན'ཏེ་ དཀེན་མཆོག་གསུམ་ཡ་ར་ 

མདའ་ཉིག་མྨོན་ཏེ། ཁྱེས་པ" 

-44སདྲཿ8སཱཿབརྲིཿདནྙ། 
སྐྲེན་དན། རྙནམླཾན་ཏུ་བའི་དེན་ཏ། 

་ ཁ་བཏགས ཀྱེམེང་། 

སྒྲན་དེབ།_ སྨེན་མེའི་ཞྭལ་འདེབས ཕྱལ་ 
` བའེ་མ་དེབ། ྒ 

སྨྲོན དྲེ་གུས་ མཆད་ཆེའེ ད་དྲག ། 
སྒྲན་པ་ བྫྨཾནཔ། བསྐང་བསྟེ། པམ 

ཕགགསསྨེན་པང་བྱེད་ཟེར་ 

ལ་ས ་ 



¥$ 

སྒྲན་མ་ཤཾང 

མའི སྟང་བྱེད། རྟཔྲདཱིཔ། རིན་ཆེན་སྨོན་མེ་ 
རྣམསསུ་ཟེར། 

སྨོན་མེ་ཤེང་ པྤོན་ཤིང་དང་། བྱ་ཡུལ་ཤྱི་ 
` སློན་གཡེ་ཁ། 

སྒྲོན་ཤིཇ་ ་ྭ ཤེལ་ཕྲེང་ཡས། རྨྱོན་ཤིང་ 

བད་ཆུང་ཆུ་སེང་གྲང་བ་སྲེལ། 
ཞེབ པར། བདྲུད་ཅི་ཐིགས་པར། མྨོན་ཤོང་དྲ” 
ཤཱིཾང་སྐམ་ལ་རུང་ནད་དང་། །འར་དང་རམྨངང་ 
པ་མ ལུས་འཇེམས་པ་ཡིན། །ནདའི་སྨན་མང་ 

རླུང་དང་བད་ཀན་དང་། མཁལ་རཆེད་ཏུག་སྐར་ 
ཡྲིར3ི་ནད རྣམས་ཕྲེལ། །བྷེས་དང་། དངག་ 
བསམ་ལྗེན་པར། སློན་ཤིང་དྲ་ལ་སྐེམ་པར བྱེད། 
རུང་ནད འང་དང་སླངས་པ་འཇེམས། །ཞྱེང་ 

དང་། ཡིང་། གངཙྲནན། ཐྲད་མཐྫཾན། ཐང་ 

མ་ཕླན། ཐང་ཤཾང་། ར་སྣ། འདེ་དཔྱིབས་ཚད 
མགས་སོམ་ཤིང་དང་ཐང་ཤིང་འདྲ འཡ་མ་དེ་ 

ལས་རིང་བ་ཕག་ཧད་ཤི་ཟེ་བ་གཤེབས་པ་རྟ་བྲ། 

འབྲས་བུ བྲང་ཤིང་འབྲས བྱིས་ཡང་ཆེ་ལ་རྲ་ 

མཁྲེགས་ཆངས་པར་ཆུད་ཚམ།'ཡད་པ། རྡང་པོ་ 

ཐང་ཆུས་ཟེན་པས་ཕེང་ལམ་དྭངས། །ཀུན་གྱིས་ 

མེ་སྨན་བྱེད་ཕ་ཛ་ཏིའི་དྲི་བྲ་བ་དེའ། - །ཐེས་ 
གསུངས་ཕེ། ! 

སླབ' * རྫུན་བཤད་པའམ། སྔམ་རྫ་ 
བྱས་པ་སྟེ། མདར་བརྫས་ཕུ་ 

རྨམཾ་དཱ་བྱས་པའི་མིང་དང་། ང་རྐྱལ་དང་། 

༣༦༣༧ སྐྲལ 

འགང་ པཾ མཇང་: £ 

སྙོབ་ཆེ་བ། ཉམས་ཆེ་བ། 

སྒྲེབ'ཆན་ པྨོ་ཆེ་པ། རྨེམ 'ཆེན། ཇྫ 

བྱས་པ། མི་རྨོབ ཆེན་ཟེར་ ཐྲ 

གྲེཇ་སྐད་ཤིན་ཞེ་ 

སྒྲོབ་བརྔས་པ་ རྫུན་ རྫི་ག་ལྟ་བུ་རྤྲས་ང། 

ལཿ ཕིཁགཀམ། པཊག། རྨུམ། 

སྨེམ"ཞྭི ་བསཾབ་ དང་ ཁོག་ ཌ@ཌ་ 

དང་སྣད་དེ། མཆད་རྨེམ། ཐབ་རྨེམ། སྤོར་སྨོམ། 

རྨོག་མ། རྒྱག སྨེམ་དང་། རས་རྨེམ། ཤིང་མྫོཾམ 

ཞེང་པ་ལྟ་པ། 
༽༧ རབ ༨༡ ༢༧ སྒོམ་སྐས།་ _ གཡས་གཞོན་ལ་རྫོམ་མྐྱོར' 

ཡོད་པའི་སྐབ་འཇེགས། 
པ པང་། སླམ་གྱིས་བཅད་རྐྱེང་ཡོད་ 

པ་སྟེ། ཤཾང་དང་ལྷྕགས་དང་ 

རྡེས་ར་བ་བསྐེར་ང། 
7 ཏེ ར 
གྒམ་བུ རོ ལལ 2 

ངའི་མིང་སྟེ་གཞེབ་མ། རྒམ་ 
ཆུང་ཏངུའི་མིང་། སྨྩགརྫོམ་ལྟ་ཁུ་ཡའྔ་། ། 
༣ ་ས ༦ ༠` ༧ 

སྒམ་ཉས་བྱ་སྲ་པ། རལ་བུརང་ཐཅམ་པ། 

སྨོམས་ ཨཱརཾ་ཧྭ། 
སྒྲེལ་ ཏཱང། འཁརང་བ་ལས་རྫོ་ལ་ 

བྱེད་སློའ་མ་དང་། ཆྲ་ཡས་ 
སླེཡ་བྱེད་གླུ་སོགས། ྦ 



སྐྲོལ་དཀ རཾ 

སྒལ་དཀར་ 
ཆེ 

གློལ་དཀར་ཀུན་བློ་མ་ རྫོཡ་མ་ཀུན་ཧྱལ་མ། 
བླཾལ' 3' རཧལ་ བཟང་ མ

། 

གྒལ་རྨོན་སྟན་འཁོར་ མེ་ཏཾག་ལུག་མིག་མ | 
སྨྲེལ་བ' བརསྨལ་བ། འཇིགས་པ་བརྒྱད 

པོགས་ལས་རྨོལ་བ་དང་། 

གལ་བ་དང་། འཁལ་བཞམ་བམོལ་བ་ཕགས་
 

ཡནང་། ། 

སྒྲེལ་བ་པཕ། _ དྭརཀྲིཿ སློལ་མཁན། 

སྤྲོལ་བའི་དབང་ཕྱག་ མུཏྲེཤཱར། དབང་ཕྱག་ 
གི་ལྷེདའི་མིང་ཞེག་ལའ། ། 

སྒྲོལ་བའི་ཤཾང་རྟ་ གླ་ཤན་དང རྐྱ་བ་ལའང་ !། 
སྒྲོལ་བྱེད་  ཏརཀཿ ཏརཿཊིཿ ཏངི། གྲུའི་ 

མིང་དང་། སྐང་མ་མྱི་དང་། 

དབང་ཕྱག་གི་བུ་ཆུང་བ་གཞུན་ཧཱ་གདང་དྲུག་གི་ 
མིང་ཐྟེ། ག་མ་ཡེན་བླལ་བྱེད་བསད་པས་པཾ། ། 

སྒོལ་བྱེད་འདུལ་ རཿ གདོང་དྲུག | 

སྤྲོལ་ཁྱེད་བཤེས་ ཉི་མ། 
སྒལ་མ། _ ཧཱར། རྨཡ། ཁཌན། ཏྭར། ` ཧར་ཆི། འཕགས་མ་ཇེ་བཙན 

བློལ་མ་སྟེ། འགྲེ་ཀྲན་འཁེར་བཞི་ ་མཆོ་ཡས་པཱོལ 

བང་བྱེད་པའ་སེམས་མ། མཁའ་ལ་རེང་དྲ་བཏུཌ 

མ། ཧྱལ་ཡུམ། མཆེག་གི་མ། འཇིགས་པ་བརྱད་ 

ཀྱེབས་མ། འཇིག་ཉེན་དབང་སྲས་མ། དཔལ་མ། 

ཆེ་འི་ལྷ་ཞྩིག་རྟེ'རྗེ་བཙུན་སླལ 

སྨོས་དམང 

དཔལ ་ཆེན་ མོ། ཕོངཔ ཀྱྱབས་ མ། མྱུར་ ཀློབར་ མ། 

ཉཱི་མ། ཡེགས་རྤྱན་མ, མོམཛད་མ་ ཐུ མཚན 

གྱི་རྣམ་གྲངས་པེ། ! ྦ 

སྤེལ་མ་ཀུ་དུ་ ཀྲུལ་ལེ་ བློལ་མ་ཉེར་གཅིག་ 

ནང་ ཚིའི རིག་བྱེད་མ། 

སྒྲེལ་མ་ཁྲ་ ་བཉེར་ཅན་ བྷཀྱཊིཏཱདྡ། བལ་བཟའི་ 

མཚན། ྦ 

བ་རེ འཕགས་མ་རླེལ་མ། ྦ 

སྒྲེན་མ་ནར་སྦྱིན་མ་ ཧྭ་མ་ནཾར་སྦྱན་མ། 

སྒྲོལ་མ་དཔལ་ཆེན་ ཏཱར། མྨ་ཤཾ། 

སྒྲོལ་མ་ཞི་ མ' ཧར འཐའ 

སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞེན་ནོར་བུ་ 
སྦྲོལ ་མ་བར་མོ་ འདེ་རྟམས་པླལ་མའི མཚན་ 

3 'རྣམ་གྲངས་མཾ། | 

སྦྲེལ མའི་སླ གྱུབ ཐབས་བྱཧ་རྭ་ ཏྭརསཏྷན་ཤཏ། 

སློལ་མེ།  ཏིཡསརྟ། ཏཱར། དཱངིཊ། 

སྒྲེལ་ཤེར་སང་གསུམ་ ཕླལ་མ་དང་། ཤེས་ 

ངབ སྩིང་ པ། སེང་ གདང་མ ྣ( 

དྷེ གསུམ་མ། | 

སྒོས” “ བརྗད་པ་བྟེ་བཤུད་རླབ། 

ྭ གསུང་སླས་ཟར་སྨབ་ལབ་རྨས། 

དང་ཡང་མྲར་སྨེས། མ་ཤུལ་ཡམ་རྨ་རྗེས་ལའང་ 

འཇུག་ག། བྲ 

སྨྲོས་མད་ རྐྱན་མེད་དང་མ་མེད་པ། 

སྒེས་དམར་ མཧྭ་དྤས་དམང་པ། 



བརཱད་པ། 

བགད་པ། 
དང་འཇུམ་པ། 

འདཾད་ཐེན་ཆེ་པ། ཧམ་པ་ 
ཆེ་བྲ། ཞདེ་མཐས་ཆགག་ཀླི་ 
བརྡ་ 'རྙེང།། 

བརྒད་པཿ 

བརྒམ་ཆགས་ 

བརྒལ་ རཔྨལ་བ་སྟེ་ཆུ་དང་ཕ་ཡུལ་དང་། 
ཨང་ཙད་པའི་བཧལ་པ། 

- ` གགས་ཡེན། 

བརྒལ་དཀའ་ ཧུཾ་མཆོ། 
བརགལ་དཀའ་ཐ་། ཧྱྱ་མཆོའ་མིང་། 
བརྒལ་འགླུ་༡ གུའི་རཾིང་། 

གྱེས'་དག་བྲེང་བྱམ།པ། 

བརྐལ་བཏག་ :པྲེཏེབྲཏཿ 

ྒ ལཧུན་བཧལ་ལན་གྱེ་རྩད་པས་ 

དགེ་པྲང་བྱས་པ་སྟེ། ཧྒེལ་བས་དཔྱད་པའམ། 

གཡ་ཅྱིང་བཅད་པ། 

རྒལ་རྫ་ཕྱེ་ཕན་ 

བརལ་པ་ ཏཱཾནྗ། ཉ་པ ཆུ་བརྒལ་ 

ྦ པ་དང་ས་ཁད་པ་ དང་ལ་ཀྱུང་ 

2 བ་ལ་ག ་ 

བརྒལ་བ། ཨར ཏརཊི། ཚད་པའི་མིང་། 

བརྒལ་ལན་ པཏོཔད། ཙོད་ཡན་ཏེ། ཧོལ 
ཟོ རྫ་ཕྱ རེགས་ངས་དག་ཕྲེར་ 

བྱེད་པའི་ཡན། 

ཞུཡ་མོ་ཤར་བྲ་ 

ཚད་མནི་བརྡ་དང་། མཆན་་ 

= འདངས 

ངོ བདོལ་བ་ དཔུང་ འཇུག་ ་ ཐབ 

ྦ ྦ ཛར 'བྱེད་པ། ེ ྦ 
བྱ ཤོ ཤྭཏོ། ཨཱལསཿ ཨལཔ། ཡི 

གྲངས་ཀྱི་བཧརྱ་ དྲང་། ` 

ཆིག་དང་། ཡང་ཀྐྱང་ཡབ་པའམ། ཨང་ ཨང་ལྲབ ༨ ་ 
པ་དྲང་། རྨྲ་བ་སྟེ། ཁཱས་བྱས་བར་ཟད་ཅེས་ 

བཀའ་ཡང་ དྭ ་པའི་ཚད་ མ་ལས་ བཤད་ ཅེང་། ` 

“དེང་ཕང་ཉལ་ བྱ ་བྱས་གཅུ་ལ་བྱས་ ཐེས་ཕལ་ 
ཟོ  སྐད་ལ་རྟང་ཞྱེས་ཤུ་ཝུ་ལོ་ཆེན་གྱིམ་གསུངས། བེ 

ཨང་ཉེཡ་བྱར་ཐེས་མི་ཆེན་པོས་ཐུལ་རེད་པ་དང་། ˆ ` 
བརྫུའ་མྨ་པར་ ཡང་འཇུག | 

པབ ་སྐོར* གངས་བརྲ་ཡས་མམས། 

པྱར་ཏྱས་ གསེང། བུ 

དྱག་འཇགས་་ མཱ །དེང་རྱྱོར་དང་ཉ་ 

ཞུག་གི་མེང།། ཟི 

བར་ཁ་ བཅེག་ ཆེད་ མི་ བྱྱི་ ཁ་ཏྲག་ སིགཅིག 

གིས་ཆད་པ། 

བྱཧ་ཏྨམ་ ཅིསྭ་རམ་སྟེ་ཧྱསྐད་ཡ་ཟན 

ཕན་ཟེར། 

བརྒྱ་གོ་ བཅ ག་ཆོད་ མི་བཅྱའི་དཾན་གོ་ནི ་གཅིད་ 
གཾས་ ཆིད་པ། 

བྱཧ ཐམ་པ། ཤཏཊམ། གངས་ཀ་བྱཧ་ཕྲག 
གཅིག་ལེན་པ། 

བཧྭ་འདྲངས། བར་ཡན་པའམ། བྲཧ་ཐཾས་ 

ར་སྐན་པ་ ླ  བན 'གྲངས་ ཆང ་བདི་ རེང་། 



བྱཧྲ་པ 

བརྟ་བ་ 

ྦ བྱཧ་ཤ་བྲ་གངས་བྱར་ཐམ་བ། 

བཏཱ་པོ་ ྒ ངོ 

བཏ 'དཔོན་ ཡས་མེ་ 
ྒ བྲོག་ཞོད་པའི་དཔེན་པེ། 

ཐྱཀཊ་ཕ་ 

ཕམ་མགོན། ཐྷེཕ་པའང་། ། 

བཿ ལག ཕྱང་ ཕྲུལ། གྲངས་ཀྱི་རྟམ་ཀྲངས་ཤིག། 

བ༔་འཕར་ བྱར་ཉུགས་ཏེ། བྱཧ་ཐམ་པ་ 

_ ཡས་ཉུག་པའཞི་དན། 
བརྐྱ་བ་ ཕྱ་བ། 

བརྐྱ་བམ་ 

བྱུག ཐ། ཐྱབ་ཆག | 

ཀེ་ཤ !ཨིནཱཿ མྭརརྡརཿ 

ཤཀྤཿ ཨནརྟངཿ མརྫཉཿ 

བྱཉ་བེན་ ྦ 

བྱ ་ཁྲམ་པ་ཡད་པ་ཆ་ཚང་།
 ཧྲ 

བྱཧ་རེ རེ་ཤས་ཐུས་ཧྱབ་ཤས་ 

1 

_ ཤིག བཧ་རིམ་བྫསིག་པའི་ 

ཤཏ། བརྭ་ཕྲག་ཤྲཆུ། བརྒྱ། 

_ ཐམ་བ་ཕན་ཚེག་བྱས་ཕག་མི་ + 
དབང་པོ། །གང་ཞ་བཅྒྱ་བྱིན་ཆེ་ཆུང་གཉེས་ཨད་ 

„° དེ། ཆེ་བ་སུམ་ཅུ་ཊ་གསུམ་གྱི་བདག་པོ་དང་། 

བྱྱ་བྱིན་ཧཱཾང་ 

ཅན། གཙང་བྱེད་མགན་པོ། སྡཾན་པ་གསོད། 

ཆེག་མདའི་མགན་པ། གཞན་བྷེནས་བཟད། 
„±. བཟོད་དཀས་རེངས། ཡེགས་རྐྱོབས། ལེཌ་བརྗེད་ 

བདག །ལེགས་བྲེས་གཙོ། ཤཾས་བརྗོད་ཉན། ཧ 

རིཞི་ཏ་ཅན། ཉ་དབང་། ཆུའི་ཇྔ་ཅན། རྙ་ཨི་ 

བདག །ཧྭ་ཨེ་ བྱ་ར ཟེར་ ཟེ །ཧྭ'ཞི' 

ཆུང་བ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སྐྱེང་ངེ་ ཐེམ གསུངས། 

སུངོཌ8ཿ བཞོཧཾཿ ཧཱཧུམང། ཀྲོའཤྭིཀ །སིང་། 
3 བ་ཁ སམ་གསྲང་ འ གང་པཾ་ འབད། 

པའི ཕུ་ཁྱད། གྲོང་འཇཾམས། གྲཾད་ 'བྱེད་འཇེཨར། 
གྲགས་ 

གྲེལ་མེད་ཞཇམས། རྒན་ལས་ཉན། བཅུད་ལྡན་ 
བདག །མཉྦད་ཕྱིན་བཧྱྱ་པ། འཆེ་མེད་བརྒྱ་པོ། 

འཇེང་འཇིགས། རྟེབས་ལྡན་དགྲ་བོ། མཐོ་རི་ཟ། ཁྲ 

རྒྱལ། མང་རིས་འདྲེན་བྱེད། གདེ་ཕོགས་བདག། 

དྡེ་རྗེ་ཅན། གནས་ཀྱི་བདག་པཾ། པུ་ ཡ་མ་དྲག། 

སྤྲཾན' ཐ་ 'ཐྱེཾནཾ འཕེལ་འཇོམས་ ཧཱསྭ་ལྡན། མིག་ ཏེང 

1): ̀ ཀླཔ་„" 

' སུམ་ཆུ་ཊ་གསུམ། 

དང། དབང་དང་། ཟེ ཊུ་མཁན་གྱི་མིང་རྣམས་ | 

$; ཨ་ འཇུག་ག | ཛཾ ཛར 

ྦ བྱག་ བྱེན སྐྱེས་ ཤཀྲཛ། བ རོ གྲེང 'ཁྱེད། 

རྱྱད་ ༢ ཁེར། 

` བྱར་བྱན་བྱི་མཁར་འགྲོ་ཐའི་མིང་ ནས་ 
པུ མཁའ་ཐེག་པ། གཞུལ་མད་ 

_ ཁང་ཟེར། 

དང་། ན་ང་ཆང་འབབས་ཟེར། 

` བརྒྱ་ཁྱེན་གྒོཇ"། ཤཀྲནགརི། ཁང་བཟང་ཉམ་ 
_ པར་རྒྱལ་ཐ། འཆེ་བེད་ 

ཕྡན། ལྟ་ན་སྔག །རྣམ་བར་ཤྱལ་བྱེད་ཕཾ་བྲང་1 

ལྭ་ཞི་ནྲབའ་བ་ཀྲི་ཐེང་བྱེར་ 
` རམམ་ཟེར་ང། ཁེ | ལལ ་ 
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ྱས་བིན་ཆུང་མ 
བ རྐ་བྱེན་ རྙང་ #' བརྱ་བྱིན་མ། མཆོག་ཧྱཡ་ 

མ། འཆི་མེད་གཅོ མོ། མྤངོ་ 

རིས་དབང་མ། མཐྲང་ལེགས་སྐེས། བདེ་མོགཔ་ 

མ། པུ ལེའ་ཕྲས་མོ། དབང་མོ། ལེགས་བརྗད་ 

མ་རྣམས་ཟེར་རེ། 

བརྒྱ་བྱེན་རྡོ་རྗེ་ སྐབས་གསུམ་མཚོན་ཆ། སླ་ལྡན། 
ཕྲག །རྡཾ་རྗེའི་བྲག །རྤིན་ 

མྐྱེས། འབྲགས་བྱེད། ཚེ་བརྱྱ་པ། ཆེ་སྟང་པ། 

རེ་འགེམས། རི་འཇམས། ངེ་ཡི་ཆོང་མ་རྣམས་ 

ཟེར་ར། །བློགགི་མིང་དྭཞང་འཇུགགོ ! 
བྷརྐྱ་བྱིན་ཏྟ༽ མགྲིན་ངིང་མའོ།ཐས་ཟེར། 
བ་ིན་སྦོས་ ཨ་པ་རའི་མིང་ 
བརྒྱུ་བྱེན"སྤྱི་བོ་ བྲགས་མཁར། 
བརྒྱ་བྱེན སྦྲང་ གྲག་མཕ་བསཌ་པའི་སྦང་ཅཾ' 

སྟེ། བཧྱ་བྱིན་མིག་སྟེང་ཡཾད 
པས་དེ་དང་འདད་བར་གྲག་མཞི་མཁར་ཡ་ཨང་ 
འཇུལ་མིག་མང་བས་མ། །ཞེས་གསུངས། 
བ ཧྱ་བྱིན་འབྲས་ཏ གས་ ཚ་བ་ཤིང་གི་མིང་སྟེ། 

སླིན་ཡ་རྡིག་ཀྱང་ཟེར། 
མྫོ བྱས་བིན་ཆང: 
མའམ་བཙུན་ མོ། 

བརྱ་བྱིན་ མེང་ཅན་ ཐག་པ། 
བརྱ་བྱིན་གཅུ་ག་ ཞྲོག་མཁར་མདོ། 

བརྒྱ; ཕྱེན་མཚོན་ཆ། བྱ་བྱིན་གཞུ་ཨང་ཟེར' 
ཏེ། འཇའ་ཆོན་བྱི་མིང་། 

བརྒ་བྱིན་མ་ 

\༩.°༅ _བརྒྱབ། 

བརྐྱ་བྱན་ཞན་ཕ་ཌླ་ཇ་པེ་ རླ་མྨོཾག །རྨ་༩ཛིན། 

རྤིན་ཀྱི་གླང་པ། སྤིན་གྲཾཡ་ 
མ་ཨཾ་བྱཾ་ མཆོ་རྐྱེས། མཆེ་དྲང་། རབ་བརྟན། 
སྭ་རུངབུ་རྣམས་ཟེར་རཾ། | བི 

བཅྭ ཅིན་ གུ ཨྡནྨཧཱཧཱཿ དངང་གཏུ་སྟེ་འཇའ། 
བྱ་བ 'ཡིང་ དུག་ མོ་ ཉུང་། 

བཏུ་ བྱེན་ ཌྷ" སྲང་ དར་ཡ་ཀན་ ཧ་ལའི་མིང་། 

བརྒྱ་མ་ལན་ གཅེག་ དུས་ལན་གཅིག་ གམ་ 

བྲེབ་དཀའ་པ། 
བརྒྱ༔རྩར  བངས་བྱཧཿ་ཕག། 
བརྒ་ཚད་  བཐངས་བྱར་ཡད་པ། 
བཧྭ་འཇིན་ བངས་བྱར་རེ་འཇིན་པ། 
བཧ་ལ་ བཅྲའི་ནང་ནས་གཅིག་ཙམ་རྟེ། 

བྱཧ་ ཡམ་མམ་རྲེང་མཁྲའ་ཙམ། 

བྲང་ལམ་ གོང་ མའམ། འག་པ་དང་ 

འགའ་ཅྭིག་དང་། ནམ་ཉིག་ 
དང་། གལ་ཏ་ཕྲིད་མཁྲའ་ཙམ། ° 

བརྒྱ་ལས་འདམ་པ། བརྱྱ་བྲམ་པ་ཡབ་གཅིག 

འདམ་པ། ་ 
བརྒྱ'་ཤྭོད་ ཧྱ་རིམ་ཚན་ཕན་དང་། ཡུལ་ 

ཞིག་གི་མིང་། 

ཤ་༅ ངས་བྱ་རེ་ཡིན་བཞི་ཆེག་ 
བླཧྭ་སྲང་ ཡཆ། ཡམ་སྲང་། 

བྱགས་ ནང 
བྱག་བ། 



བརྒྱག་བརྔན 

བརྒྱག་བརྔན་ 
པ་ཌྟེ 'བརྐྱག་བརྔན་ཉྭ་བསངས། 

བརྐྱགས་ 

བཧྱགས་དང་གྲོད་པ་བརྒྱགས་ཟིན་ཕེགས། 
བརྐྱང་བ་ པརྨ་ན་ཡ། བརངས། བཧྱང་། 

རྱོངས་ཏེ། ཀཾ་བ་བརྒྱང་བ་ 
གས་དང་། མཆོད་མེ་བྱཧང་བ། ཐག་པ་བྱཧང་ 
བ། སྙད་བརྱང་བ་རྟ་བྲ། 

བརྙང་རང་ཆུ' སྨོག་རྐྱའེ་མིང་རྟེ། རི་དྭགས 
སྐུམ གྱིས་གདུངས་བ་རྟམས་ 

ཆུའི་འདྲ་ཤེས་ཀྱིས་འཇུག་པས་ཕོ། ། 
བྲ།ངྡས་ ནཤར་བཞྲམ་དུས་འབྱངས་ 

པར་བྱས་པ། 
བརྒྱངས་པ་ མམྟརམད། སྟཾད་ཕེགས་ 

བརྒྱངས་པ་དང་། ཀེ་ བནའེ་ 

ཐྲག་ཕགར 'བརྐྱངས་ པའི་འདས་ཆེག ། 

བརྐངས་བཅེས་ སྟོད་ཞང་བརྱངས་ནམ་བཅོབ 
པའམ། གླ་མ་དང་བླ་བ་རྟ་ 

བུའི་ཞང་དྲྭ་ཤྭ་དང་སྨན་ཕེགས་བརྱྱངས་ནས
་བཅོབ 

པ་རྟ་བུ་ལདང་། | 
བརྐུད་ 

ངྲི དང་ཡང་གྲངས་ཀྱི་རྟམ་གྲངས 'ྲ 

ལས། བཀྲ་ཤྭཾ པ་ཧ་ཀླ'ནཾ ར་གདེངས་ཅན། །ཕྲིད་ 

ྦ ཕྱ ་ཕྲུང་ལ་ མཆད 'བསྟོད་ བྱེད" ྦ 

སཏྦྲལ། ཤབལ། འཆོ་རྟེན་ ངོ 
མཚམས་བརགས་དང་། ཡམ་ 

ཨཏཱ། ཛྲས། གྲངས་བྱརད་ 

བརྒྱད་བཀག། 

པ་ཉོ་འྲགོ་བྱཏད་ཀྱི་མིང་། །ཐེས་ཏེ། བྷའཾ་གཉི་པ 
གཉིས་བྱའུ་བྱཀད་རང་ཡིན་ཡང་། །བྱཧད་གཅིག་ 
གཅིག་བརྒྱད་བརྱད་རང་ཨིན། །བྱེས་ཕོ། 
བརྐྱད་བཀག་ ནྲིཧ། པཌིཧཏཾ། བཀའ་ 

བཀན་ ནམ་ སྡག ་ཕ་ཇྟེ། གཏུན་ 
ལ་ཕྐྱན་བརྗོད་པ་ཕོགས། 
བརྡ་བཀྲལ་ཉེར་མཁ་བརྫས་པ་ཡས། བརྐྱད་བཀྲག 

ནི། བདྡ་རྙིང་ཡེན་ཏེ། བཀའ་བཀྱོན་ཞམ་བསྡག་ 
པནི་ཡིང་ཡན། དེ་ཨང་བྱརྱད་བཀག་དང་། རྒྱ་ 
ཤུད་དང་། བཛྡེགས་པ་དང་། གཉེ་བ། མྱེ་བ། 
ཕྱོས་པ། བཀྱེན་པ་རྟམས་ཡུལ་ རྐད་ཀྱི་ཁྱད 'པར་ མྭ 

གཏགས་ཕལ་ ཆེང་དན་འྲྲའེ། །དརྡིག་ པའམ་ 

ཡམ་རཾམ་ཆེན།མདའི་ 

རྐྱན་ཚུལ་འ ནང་གསེས་ཁྱད་པར་ མང་ ཕྱེར། བད་ 

རྙེང་ལས། བརྱད་བཀགཞཾ་ཁས་རྨས་ཕམ་བཀྱོན་ = ཚེ - 

པ། པྱ་བ་དང་བརྐྱད་པ་ན་འདྲབ་པའམ་སྨད་པ། 
ཞཱེས་དང་། ཡང་རམྱས་པ་ནཾ་འཇབ་པདམ་ཁ་ 

རླུས་པ། ཁྱེབ་དང་། རྫེན་བརྔད་ཀྱི་བརྟན་བཅས་ 
ཉམྩས་སྲ། བཅད་8ཀྲག ཆྭ། 

འཇེགས་པ 'བསྐྱེད་ པི ་ཆེ་ག 

བརྒྱད་ བཀག་ནེ། 
པ་དང་། རྨ་ཕབ་པ། 

བསྡིགས་པའམ་ 
|ཅིས་དང་། ཡང 

ཞེས་དང་། ཅོ་འདྲི་བ། 
བརྩས་ཐབས་བྱེད་པ། ཀྱལ་ཀྭ་བྱེད་པ། ཡོངས་ 
སུ ཡབ་ པ། ཚངར་ ཆེན པ ཱེཾཔ་ མཇ ་དྲ ་གསུངས་ 

པ་རམས་ འགའ་ཐྭཾག་ཡུལ་ 'སྐད་ཀྱི་ 'བྱད་པར་དང་། ྦ 

ལ་ལ་བྱཏོན་ཚཾལྱ་ཧི་ཁྲད་པར་ཡིན་པས་དེ་འདའི 

གདོང་དྲྭ་ཧེཡ་བ་དང་།, སྨད', = 



བརྐྱད་བཀུག 

རིགས་ལྭ་བ ཕྱབས་འཐུམ་གྱི་ཕྤམ་ཉིའི་རིགས་མི་ 

\“༤༠2༡ 

བ་པང་སྐབས་ཕྲབཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེན་པ་གལ་ཆེད།། ' 
ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ང་དེཿཧ་ད་ཡས། གཤེ་ 
བདངསྱ་བ་དང་བརྱད་བཀག གསུམ་ནི། འདུལ 

བ་ཧ་མཆོའི ཌི་ཀ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། གཤེ་བ་ 
ནི་ཁྱིམ་པའི་ཕྱགས་ཀྱི་སྐྱན་གྱེས་སྨད་པ་དང་། 
ཕྱེ་ཡ་ནཾ ཇབ་དཱ་བྱང་པའི་སྐྱན་བྱེས་སྨོད་པའ། ! --` 

` ཞྟེམ་དང་། བརྐྱད་བཀག་ནེ་བརྟས་ཞེས་དམར་ 
མཆན དུ་འབྱང།, སྐབས་འདིར་བརུད་ཤཀག་ནི། 

འཇིགས་སླག་སྐྱེད་པནརྫིག ་ཆེག་ཡ་བྱས་ན་ 
འགདྲེག་སྣམ་མ། །ཁྷེས་གསུངས་སྲ། ། 

བརྐྲད་བཀུག' སྐུད་པ བརྱྱད་སླེལ། 
བརད་ཁྲི། ཁི་བྱདེ། དཔག་ཚད་བཧད་ 

` ` ཁཱཾ་དང་། ཆོས་ཕུང་བཏྱད་ 
ཁྲི་བཅི་སྟང་ཟེར་བ་ལྟ"་བྲ། 

བརྐད་འཧུར་ ཐབ་བྱརད་དྲ་འཕར་བའམ་ 
བྱད་ཆ། ྦ 

བརྐྱད་རུ་ - ཨཧཏེ། ཁྲངས་བཅ་ཚན་ 
བརྐད་ཀྱེ་མེང་། ཁལ་བཅུ། 

བརྐད་ཆརྩང་ ཇ་ཅཾགགེ་མེང་། 

_ བརྒྐད་བཏགས་ ཁ་བཏགས་ཞིག་གི་མིང་། 
བརྒྱད སྙོང་ཕ་ ཨཏྨྦཧྲསཾཀ། ཤུཀ་སྟང་ཕྲག 

ྦ བརྱད་ཡོད་པས་ན་འཕཌ་པ་ 
བཀྱད་རྟང་པ། 

བྲ རྒད་སྔོན་ ྦ ཨམ ཁག །ཆེས་བརྐྱད་ཀྱི་ 

བརྒྱར་གྱེས 

ཆོས་སྟན་ཞིག ། 
བརྐད་ལྡན་མ། སྐར་མ་ནག་པའི་མིང་། 
བརྒད་པ་ 'ཨ།མ། གངས་བརྒྱད་བ་ 

དང་ཨང་ཀུ་རེ་དང་། བཀོན 

པ་དང་། ཁ་རྨས། འཐྲབ་པ། མྱོ་བ། སྨད་པ། ཚར་ 
བཅད་པ། འཆེ་བ། མཚང་འབླ་བ་ཕེགས་ལ་འཇུག་ 
པར་སྟང་ཡང་མྨེ ཤེ་བྲག་གི་ཁྱད་བར་ཨོད་དེ། 
བརུད་པ གངས་བཅརྱད་པ། 
བརྐྱད་སྤྲག། ཁ་བཏགས་བཅརྱད་སྨག་མེགས། 
བརྙན་ ཨམངྒཾ་ཧཏཾ། ཧྱན་བྱིས་ཐཧྱན 

པ་དང་། ཆས་བྱས་པའམ་ 

སྤུས་པ། 
བརྒྱན་པ་ མཨརན། ཨལཀཏཾ། མཉན། 

རྒྱན་ཕེགས་ཀྱིས་མཇེས་པར་ 
བྱཔ་པ་དང་། གས་སེགས་གཟང་ཕྤཾད་བྱམ་པའི་ 

_ འདམ་པ། 

_ བརྙྱབ་པ་  ཏཏཌེཏཿ 
དང་མེ་ དང་འཁུུགས་པ་སོཌ་ 

གྱབ་ཟིན་པ། བརྔུང་བའི་དེན་དྭའང་འཇུག ། 
བརར་སྙེས་ ཆ་བ་པཾ་ཏ་དང་ཆ་ཀླང་མྱི་ 

ལའང་། ། 
བརྐྱར་གྲེས་ ཆུ་བོ་སཾཏའི་མིང་རྟེ། བྲའྲི་མྱ 

ངན་གྱིས་ལྟོ་བར་རྡོ་བཅིངས་ 

ནས་ཞཏུགས་པ་ལ། དྲང་སྲེང་གནས་འཇག་གིས་ 
རྣམ་པ་བརྐྱར་བཤིག་པས་ཁ་བརྒྱར་གྱེས། ཡུལ་ 

རེ་དང་མཆན་ཆ་ ྦ 



བརྒྱལ 

ཛམརྱང་ལ་སགས་པ་བཧྱར་འཕགཔ་ཏེ་གནས་ལྱེས་ 
གྲག་ག །ཡང་ན། དང་སྲོང་པི་ཤ་ཌ་ཞེས་པའི་ 

བུ ཤི'བས། དཀི་སེ སེམས་མྱ་ཁན་གྱིས་ནཾན་ནས་ 

རྡོ་ཇྗེ་རྣ བང་བཅིངས་ཏེ་ཆྲ་འདི་ཡ་ལྕེབས་སཾ། | 

དེས་ཆུ་བ་སཾ་ཏ་སླག་ནས་དྲམ་བྲ་བརྱང་བྱས་ཇྱེ་ཕ 

།ཉེས་མངོན་བརྗེད་མཁས་པའི་ 

རྟ་ཤྱན་གྱི་མཉན་དྭ་འབྱང་ངོ་། | 
ཀང་ཟེང་ར། 

བརླུལ་ བཔཌ་པ་དང་། དྲན་མེད་བྱཅལ་ 
བ་དང་འོ་བརལ་པབ་ཕགས། 

བརྒལ་ཐབས་འགྲེལ་བ་ དན་མེད་དྲ་འབྱེལ་བ། 

གམ། ངལ་བའམ། ངལ་བས 

སྐད་སླག་པ་སྟེ། ཕྲ་རྐྱེས་ 

བརྱལ་བརླགས་པ་རྟ་བུ་དང་། དྲན་མེད་བརྒྱལ་ 

བ། འོ་བྱལ་བ། ཡྱཾག་ཆེས་བྱེད་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
བརྒལ་ཐོག་པ་ དན་མེད་དྲ་བྱར་པ། 

ཟ་ལ ཧན གྱསྲ་དང་། རང དང་། 

བཧྱ་ཡེས་ ཏེ། གངས་ཏི ་བརྒ 

ཡ་རྣམ དབྱེ་གསུམ་པའེ་ས་ཡག་ཟྱང་བའེ། 

བརྒལ་པ་ 

བྲརས་པ་ ཨལུས། ཤཧཾཀ། སྨྲས་པའི་དན། 

བྲ་བུ་ ཟབ རོ་དང 

ཀཀ བདདེ་མ་འངས་པ། 
བྱག་བཱ། ཌ་དང་བང་ཕགས་ཀྱི་བརྒྱག་ 

_ བྱ་མ་འངས་པ། ཛུ 

བྱ་གགས་ དྷཱུཔིཏཾ། ཧྭསཏི། ཧྲཱིཔཏ། རྟ 

བརྐྱད་བབས 

དང་བང་ཅལ་པགས་བྱཧུགས་ཟིན་འདས་པ། 
བྱངས བཿ ནྭབ་ཉད་ཅེག་ཞང་། 

སྒའི ་ཆེ་གཔ ནང་གེ་བརྐྱངས་ 

པའི་ཆེང་། ྦ 

སྤང པྲབང། རསཿ བར ཏ 

སནྡྲཱན། གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་ 
བགྱེད་པ་སྟེ། གདུང་བརྒྱད། རིགས་བརྒྱད། བླ་ 

བརྱུད། མི་བརྒྱུད། ཆས་བརྐྱད་སེགས་ལ་འཇུག། 

བྱདཾད་བྱཿགྲས་ བརྒུད་པ་བར་མ ཆད་པར་ 
བྱང བ། ྦ 

བྱདད་ཅན་ བརྱད་པ་དང་ལྡན་པ། 

བྱ་དད་ཆད་ བརྒྱུད་པ་ཆད་པ། 

བྱཾད་རྣམས་པ་ལྔ་ བིནཏནྡྷ། འདུལ་བཞི་རྱད། 

བཱུཧ ཊཱན། གསང་རྔགཔ་ཀི་ 

ཕྱུད བྲིཔུ ཏྱན་ཧཱ ཆེན་ རྱྱད་གྒད། གམཐྒི རཏུན། 

ཟབ་མ་ལྟ་ ཧྱཾད། སྣུརཏུན། ཕྱིང་པཾ་ 2 ་དེ་ 

ཝའ ། 

བྱདད་པ་ སནྡཱན། བིས། པཤཱ། པར 

ཕང། པ་སྟེ གཅིག་ནམ་ 

གཅིག་ཏུ་བརྒྱད་པ། ཆོས་ཀྱེ་བརྒྱད་པ། བླ་མའི 

བརྒྱད་པ་ཕེགས། ། ཤཱ 

བུད་འཕེལ་བ་ སནྡྲཱནབཇྱེ། ཆོས་བརྒྱུད་དང' 

རེགས 'བརྒྱུད་ ཕེགས། མངི་དུ་ 

འཕེལ་བ། 

བྱརྱད་བབྲས། ནད་ཅིག | 



བཀླད་མ ྦ 

བྱརྡུད་མ། ཨྟབ་ ཝརྷཤར། བརྒྱད་ཅན། 
བརྒྱུད་མ་རྒྱབ་པ། བརྒྱད་ 
འཇིན་བང་མ་ཆད་པའི་ དན། 

བརད་འཇིན་ ཧལ་པེ་དང་བླ་མ་དང་ཆེས་ 

སེགས་ཀྱེ་བརྒྱད་པ་མི་ཉམཔ། 

ྦ པར་འཇན་མི། 

བཀརྱད་ཡཨས་ ཕྲ་ཤད། གྲངས་གནང་ང་ 
དྱག་པ། 

བྱས་: གྲཐྲེཏཿ གྲཏིཏ། ཕྲེང་བརྒྱས། 
བཉྱས་པ་ གྲཐིཏ བསྟར་རམ་གྲལ་དང་། 

ཕྲེང་སགས་ཁུང་ཐག་ལ་ཚར་ 

དུ་དངང་བར་བཟླས་པ་ལྟ་བུའ་། | 
བཟྒག་ཕ་ མནའ་འགག་བྱ་འགེགས་པ། 

ྦ སྒེག་པ། 
བྣསྲགས་ ཨརཿཿ། མནའ་བསགས་ 

པ་སེགས་དང་། བརལ་ཟིན་ 

འདས། 
བང སྤྲུལ། རྒང་། སྣད་བགྲས་ 
ྦ བཀང་བའི་དན་དང་། རྟེང་ 
དང་དྲ་ལ་དང་གཏམ་པ་དང་། དང་པ་གྷའི་ 
དང་། བ་བའི་སྒང་། འབྲི་བའི་སྒང་། ཟ་ 
བའི་སྒང་། ལོ་གསར་བའི་རྒང་། པོ་ནམ་ 
གྱི་སྒང་ཝེཔ་སེགས་ཏེ། ལས་ཀའི་གཞཏུང་ངམ། 
ལམ་ཀ་ལྟེ་བ་བྱེད་པའི་སྐབས་ལྟ་བུར་འཇུག ! 
བསྒང་པ་  གོང་བྲ་གཅིག་ཏུ་བསླང། 

ཤུ བའི ་དོན། 

\༩©༠53 བསྙུགས་པ་ 

བསྒང་བྱ། རྣོད་དགང་བྱ་དང་ཟན་སེཌ་ 
གང་བུར་བསྒོང་བའི་མ་ 
འངས་པ། ྦ པ 

བསྒངས་པ། རསྟད་བཀང་བའི་འདབ་པ་སྟེ། 

གོང་བུ་དང་། གོང་དྲ་ 
བརྒངས། གཅིག་དཱ་བརྒེངས་ཞེས་ངའང། ། 

བསྒམ་པ་ ཟབ་པ་སྟེ། རྨྲ་རྒྱན་ལས། 
བརྒམ་ཉིང་གྲིམས་ངའི་མེམམ་ 

སུ་གྱིས། ཞྱེས་མོ། ། 

བསྐར་ ངེ་རམ་ཕེགས་བཞུར་བ་སྟེ། 

བུ་རམ་བརྒང་མ་དང་། བྱེས 

རྤོ་སྲེགས་མང་ཁུར་བཙོར་པ་དང་། དཀཡ་ནས་ 
སྲ་བར་བྱེད་པའི་དེན་ཕོགས་ཡ་འཇུག | ྦ 

བསྐར་བཏབ་མ་ སྒོར་བར་བྱས་པ། ཟུ 

བསྐར་བ བཀལ་བའམ་འཁལ་བ། 

བཅས་པའམ་ཆོས་པ། 
བསྙུབ།་པ་ ལམ་དང་དུས་ཆེད་མགས་རྒུག་ 

པའི་མ་འཇངས་པ། 

བརྷུག་བྱ, འབྲུལ་མི་ཕོགས་ལམ་དྲ་བརླག ྦ 

པར་བྱ་བ། 
བསྩུ གས་ རྫན་མས་རྗེས་མ་ལམ་དྭ་ 

བརྒུག་པའི་འདས་ཆེག | 
བསྙུགས་པ་ རྨེ་པེ་དང་མགྲོན།མྲཾ གས་རྨག་ 

པ། བསྒུགས་བསྡད་པ། 



བསྒུལ 

བྣལ་ ཁབྷ། པ་དང་ཤིང་ཕེགས་ 

བསླལ་བ། གཡོ་བ། 
བཟལ་བརྙེད་ སེམས་ཅན་འགྲེ་འདྲག་དང་ 

བརསླའ་བརླད་བྱེད་པ། 

བསླུལ་པ། _ པྲཀམྱ། གཡུ་ཉིཾང་སྒལ་བའི་ 

མང་ཏྐུང་། 

བབྩུལ་བ་ པ་དང་ཤིང་དང་ས་ཕེགས་ 

གཡ་རསྒལ་བྱད་པའི་བྱ་ཆག། 
- ༠ ཁཱ 

བྨད་ མར་ཏང་། 

བློ་བ། པརཔ ཧོཾ ། པརིླབ་ ཨུམོཛན། 

བྱ་ཆེག་སྟེ། ཁས་བླངས་བྱས་པ། 

བྲསོ་བ་ཉན་པ། ཉེར་འྱི་ཐ། བརྙེན་པ། དུལ་བ། 
དུལ་བ་འཇེན་པ། དབང་དྲ་གྱར་པ། ཆེག་བརྟན 

པ། ཞྭ་བ་རྣམས་ཟེར། སློབ་ཆེག་ལ་ཡང་འཇུག་ 

པ།དང་། བྒྒཾ་བའམ། བརླེཾས་པ་སྟེ། བཀའ་ 

པྒོས་པ། སྣམ་བསླེཔ་པ། བག་ཆགས་བརླས་ 

པ་ལྟ་བུ་དང་། ཨང་། གས་པ་དང་། བརྟག་ 

པའམ། དཔད་པ་ལའང་འཇུག ། 
བྒྒོ་བ་བཅག་པ་ བཀའ་ལ་མི་ཉན་པ། 

བློ་བ་ཉན་པ' ཁ་ལ་ཉན་པ། 

བོ་བ་རྣར་གཟན་ བསློ་བ་ལ་མེ་ཉན་པ་སྟེ། 
ཤ་ཚ་བའི་རླཾ་ནས་བསླབ་བ་ 

བྱས་པར་མི་ཉན་པལའི་དན། བསླབ་བྱ་ལ་མི་ཉན་ 

པར་ཕྱིར་ཟློག་པའམ།
 བསླལ་ཆེག་དང་དྲ་མི

་ 

ལེན་པ་ཇྟེ ། རོ ལ་༔ ཉན་
ཀྱང་ཡེད་ལ་ དང་ ད་མ་ 

བླངས་བ་དང་། ཡང་གཟན་པ་ནེ་མི་ཉན་པ་ཞེས་ 
པའི་བརྡ་རྙིང་དྲ་བཤད་ད། །ཞེཕ་གསུངསོཾ། ། 
བསྒོ་བ་རྣམ་གསུམ་ འདུལ་བཞི་སྐབས་བཙི་ 

ཕུགས་མང་བས་དགྡེ་བྲྲཧར ° 
གྱེས་བརླ་བ། སྡེས་བསླེ་བ། དགེ་འདུན་གནས་ 

བརྟན་བྱིས་བསླ་བ་ཞེས་དང་། ཨང་། སློབ་དཔྲེན ་ 
གྱེས་བབླ་བ། མཁན་པས་བརརྒཾ་བ། 

དགེ་འདུན ྲོ 

གྱིས་བརྒ་བ་ཞེས་དང་། 
ཨང་། དགེ་འདུན་གྱིས་ 

` རེ 

བྒྒེ་བ། གང་ཟག་གིས་བརྒ་བ། པ་སར་ཐར་ 

པས་བྒརྒ་བ་སྟེ་གསུམ་མ། ། - 

བྷྷ་བ་བཞིན་ཉན་པ་ ཨརྦ དི ཡསཱན། རྗེས་ 
སུ་འཇུག་པའམ་བསླབ་པ་ལ་ 

ཚུལ་བཅུན་ཉན་པ། 
བྒོ་བ་ལ་མེ་༡ན་པ། བླསླབ་བྱ་ལ་མེ་ཉན་པ། 

བསླེག་པ་ བཀལ་བ་ཞཆེས་པའམ་དཔྱད། 

བླྫོང་ཕ་  གཅིག་ཏུ་ཞྲདིས་པཞམ་སྲེས་ 
པ། སླག་བརློང་དང་ཟན་ 

བསློང་། 

བཟླཾངས་ ཟན་ཕགས་རིལ་བུར་བྱེད་པ་ 

དང་། རྐིགས་འྲདེར་བྱས་ 

པའི་དན། 
བཆི ཏ། ཟྦུངས་པ་དང་ 
ཆོགས་པ། ཟེ 

བཟྒོངས་པ་ 

ཨང་ཡང་ཡིད་ལ་བྱེད་པའེ།། 
བསྒམ་ ཨབ། བྷབཙཱ། འདྲེས་པའམ 



བསྒོམ་པ 

བཟློམ་པ། ཐྡལ། ཧ་དང་ལམ་ཉ་བ་ཡིད་ 
ཡ་བརྒམས་པ་སྟེ"བརྒོམ་པ་ 

_ དང་གོམཔ་པ་གཉིས་ཡམ་ལ་རྨང་ན་དེན་གཅིག་ 

སྟེ་བསྒོམས་ནས་གམས་པར་ཀྱར་བར "པཾ། | 

བློམ་སྐྱེས་ དཱྲཛ། ཏཱཔྡན། བརྒོམ་པ་ 

བྱང་བ། བྣྲཐཱའཡི བརྒཾམ 
བ་ལ་དགའ་བ། 

བསྩོམས་པ་ ཐདངིཏཿ ཏིང་ངེ་འཇིན་པོཌ་ 
° བྷྨོཊམོམ་པཞི་ཞདར་པ། 

བྒྲམ་རྒྱ་བརྒ་མབ་ཟིན་པ། 

བབྒཾས་ བཀའ་གནང་བཞམ་བྲམ་བའི 
འདས་ཆེག ། 

བསྒེས་པ་ པཊཌཿཡ། ཀངིཏཾ། ཨཱཧབ། 
ལས་ལ་བརླེས་པ་དང་།| 

བརྟག་དཔྱད་དང་། བརྔང་བ་ལའངཾ་། | 
བླབས་མ་ ཕྤགས་པའ། ! 

བྦྱེངས་ བཇྷེབ། ཕུས་ཀྱི་ཉམས་འགྱར་ 
ཏེ། སེང་གེ་ཕགས་ལུས་ 

འགྱིང་བཞི་ཉམ་འགྱར། འདས་ཆིག་ཡའང་།། 
བརྙིངས་པ་ 

ཕྤོ་བ། 
བརྒུར་ བཏཉྟཏྭ། བཟླེས་དང་ བསྩན་ . 

༠ . དང་། གསེལ་བ་དང་། 
ཙིཕ་སཾགས་བྱཔྱར་བྱེད་ཀྱིས་བརྫུང་བར་བྱ་བའི་ 
འདབ་དང་། སྨེལ་བ་དང་། མང་དྲ་བཏང་བའིཿ 

ཨཱཊཔ། ཇྡབཿ འགྱིང་བ། 

བསྒྲག་ཕྲང་ 
མིང་དང་། སྐད་གཉན་དྲ་བརྐྱར་བ་དང་། ཁ་ 
དག་བྱྱང་བཞི་འདས་ཆེག | བྱ་མཔཉད་ ༨དཆར་གོ ས་ཁར 

ཕྱི་ཨའི་བཀེད་པ་གསར་དྲ། 
བསྱར་བ་ལཞ། 1 

བླར་བཅྲོས་ རྫ་མར་ཆ་མ་གནས་པབ་ཕྱི་ ྦ མང་བཅོས་པ་ལའ། | 
བྱཿར་འྒཐོ་ མདོ་སྐོགས་འྱབང་མཚན་ 

བཞི་འྲཔྲཾ། ྦ 
བཾབརྡནཾ། བཏཾཏ། ཕྲོཊ། 
པྲོག ཨཱབརྟན། གུནཾཏཾ། 

པཱརི༩མན། རར ཁ་དེག་བརླྱར་བ། གས་ 
བྱཔང་བ། ཕེམས་བརྱར་བ། ཆས་བསྱང་བ། 
ཁྲད་བརྱྱར། དེན་བརྒྱར། མདག་བརྱར། རྫ་ 
བྱཧང། མེང་བརྒྱར། ཆེག་བརྒྱར། ཡུས་བརྒྱར། 

ལོག་བརྐྱར་དང་། ཕྱེ་ཞང་བསྒྱར། ཨང་། བཟླེས་ 
པ། བརྣན་པ། སྤེལ་བ། བསིལ་པ་བོགས་ཡའའོ་།། 

བྱར་བ་ 

བྦར་པྱ་ ཆོང་རྒྱུའི་དངོས་པེ་འབྱར་བྱ། 

བྱས་པ ཅ་བྲ་ཅས་ཡའ། | 
བླུལ བཏེ་ཏཿ པ་ལ་གན་རཏལ་དྲ་ 

ྦ _ བརྒེལ་པ། ཤིང་ཕྔཛ་དང་, 

= གྱང་ཕོགས་བྱ་འདཔ། 

བརྙེལ་བྱ" ཅིག་པ་ བགང ་སྒེལ་ བཞི་ 

£ 3 ཧཧ 

བྲག་ཕྲཇ་, བདེ་ཀྱི་ ་ཡུལ་མིང ཐའ ¦ 



བསྒྲགས 

བསྒག།ས་ ཀུཏ: གརྫིཏ། ཀྭཱིཉཏ། ནིསུན 
_ བཀའ་རྱ་དང་ཅ་ཆེག་དང་ 

ཁྱབ་གཏམ་ཕེགས་གཉན་ཡ་བསླགས་ཟིན་པ་དང་། 
ཚས་ཀློག་པའི་འདས་ཆེག །ཆོས་བཀླཌ་ཚར་བ་སེཌ། 
བྱ སྲསང་ 
བསྒང་བ་ 
བླང་བྱ 

བསྣང་ས་ 

བྲལ་ 

བྨཝ་བ་ 

པཀླགས་པ། 

གྲངས་བགྲང་དུ་བཅུག་པ། 

གྲངས ཕྲེང་ཕོགས་བགྲང་བའི 

མ་འཇམ་པ། 

གཏེཏཿ གྲངས་རསུ་བཅུག་ 

པའམ། གངས་ཁ་བླརངས་ 

པའི་འདད་པབ། ་ 
ཏཱ རྗ། ཆུ་བོ་དང་དགྲ་པོ་ཕ་ 

རམ་ུ བབྨམ་བཁྔན་ཞ་དཝ་པ། 

མནྡཱརཌ། མརྒྱཿ གཾཨ། 

ཧའི ཏཱནྗཾ། པུཏཿ ཨུཏ། 
ཏར། མཆོ་དང་ ཞཁེར་ བསམ་ཝ་ རེལ 'བརླལ་ 

བའི་དོན། 

བླསལ་བའི་ཤིང་རྟ་ གྲུ་རྐྱ། 
བླ།ལ་ཡས་ 

བསླགས་ 

བསླྲགས་པ་ ྦ 

ཨཏརཿ ཨངརཿ གྲངས་ 

གཞས་ཤིག ། ༢ 
གྲའྦེཏ། ཨངྣར། ཕྲིཏི། 

སརསྟར། ག་ངེམ་དང་བྲལ་, 

༡༩༩༦ : 

བཟླིགས་པ་སོཌ་ཀྱི་ཞདས་པ། 

འཁྲེགས་པའི་ཞདས། དངང 

བཞི་དན། 

བསྙིམས་པ་ 

ི- ཟིལ བསྨིན་ འདྲེན་པའི་དེན་དྲུ་ཞཇུག ། 
བསྒྲན་པ་ བསྒན་པ་དང་དེན་མཚུངས་ 

པས་སྟིབས་དང ཨན་ཏན་དང་ 
ནངའ་ཐང་ཡ་གཞན་ཡྱིས་འགྲན་ཟླང་བྱེད་པ། 
བྨིན་མེ་ཕོད་ གཉན་བྱིས་འགྲན་ཟླ་བྱེད་མི་ 

ནུས་བ་དན། འྲགན་ཟ་མི་ 
ཕེད་པའི་དེན། 

བླསྤྲིབ་བྱ]༡ ཨཡལ་བ་དང་མྤིཾན་དང་ཉེན་ 
མངས བགསཀྲེས་འད་དང་ 

མེག་དང་ཡེད་ ཤེས།ཕགས་ མི་མཐང་པར་བྱ་ཐ། 

བསྒྲབས་ ནིབྲོཧ། སིངྙན། རྫདེཏ། 
འད 'མགས་ མེ '་གཇལ་བང་ 

བྱས་པའི་ཞདམ་པ། ༧ 

བླསྨེབས་པ། པཏཿ ཏིརཿ གདཡེཏ། སྦམ 
 པའམ། ཁེབས་བཧབས་ 

ཟེན་པ། བཱ 

བླསིམ་བཱ་ བཏན་པམ་མ་ནར་བང་བེད་ 
པ་ཉྟེ་སྐད་པ་དང་རིག་པ་ 
སྨིམ་པ། ངཱ ཟོ 

བསྨེམས་ སྨཿ མི་ཕེད་པ་ཏེ་སྲད་ 
བུ་བསྨེམས་པ་སཌ་ཀྱི་འདབ། 

བཤྨིམས་པ་ འབྲིམ་པ། སྨིམ་པ། རྨས་པ། 

བཏྙན་བཏུན་བྱས་པ། ” ནན་] 
ཏན་ཏཱ་བཅོན་པས་ནར་བས་ནེ་ར་བ་བགག་པདི་ 
དན་ དང་ ཟླ རིག་ རེ པ་ཅན' ཐའི *ན་ ཅམ་ *ཅན། རི 



འལ 

བསྒེལ་ 

དང་། མཐུན་རྨེལ་དང་ *ཆེག་ སླྲིལ་ལྟ་བུ། 

བསྨྲལ་ ཅིང་འཁོད་པ། སྡེ་ཉིང་གཞས་པ། 

བསྨྲེས་པ' འགྲེ་བའི་དོན། འགྲེ་ལོག་ 

བྱེད[པ་ལྟ་བ། 

བླམགགས་ ས་ནས་ར་དང་མེ་ཤིང་སགས 
` ༤༽ 

ྦ བརླྱགས་ཟིན་པ། 
བངོབ་ ཟོ འབང 

འཇེགས་པ་ཕགས་ལ་འཇུག། 
བན ཀླུཡཿ འགྲན་བ། 
བཙུན་པ པྭཏིག དེ་ཟླ་བྱེད་པ་དང་ 

འགྲན་པ། ངམྔིན་ཕཾད་པ། 
འགྲན་ཟླ་བེད་ཧུས་པ། 

བླསྨན་མེ་ནཱས་པ་ དི་ཟན་དབངས་ཀྱིས་བསྒན་ 

དྭ་མེད་པའི་གསུང་། ཞེས་ 
པ་ལྟ"'བུ། འགྲན་མི་ཧཱས་པ། 

ཕསླུབ་ སྣར། བདྡཿ ཆཾ་དྲངུ་ཚོུང་ 

དང་བསམ་དན་མཌ་སླབ་པ། 
རར ༄༡༩ཿ ༦ = ཤཿ ཐེ བྲཿཐ་ཏུ མད་པ་ ཨབབཧཏ། ཁྱནཿ ལན་དུ 

མེད་པ། བཱ 
བསྙུབ་པབ། ཐདྷཾརི། སྣཧན། བྲིཧིདེ། ཕ་མེཌ 

ཟུ ཀྱི་མཚམས་བརྩེན'བརྒྱབ་བྱ། 

བའི་མང་། 

སྦྲབ་པའི་ཆོས་ ལམ་བདེན། 

བལིཏཿ མ་འབོར་ཕྱོཌ་གཅིག་ 
དུ་བཟླིལ་བའམ་བསྡེམས་པ་ 

,༣༩༩# བསྐྲེས 

བསླུབ་བྱ་ སྨུཊ། ཀུཅ ཐྱ་བཤྐན་བྱ་ཇྔྲ 
པའི་་བྱ་བ། 

བླ།བྲས་པ། བམུད། རཔྭད། ཕ་དང་དངམ་ 

དན་ངགས་བརྐབས་ཟིན་པ། 
བླྲབས་པའེ་མཐའ། ཧྲུབ་མཐྲའ རྟེ། རང་ 
ཁྲུ ལུགས་སུ་འབྲད་པར་རིག་པའི 

མཐྲའཾ། ། 

བཅུལ་འྭགོ། གྲ་དང་། ཡམ། 
བྩེ་ པེལཡ། མཚུངཔ་ཆས་གཞུན་ 

དང་རིགས་བཟླེ་བྱ་བ། 
བསྒེ་བ ཨཧཏ། འགྲེ་བ། མྱ་ངན་འས་ 

ས་ལ་འགྲེ་ལྡེག་བྱེད་པ་སེཌ། 
བརྣེང་ པྲསྲར། ཨར་བཏེགས་པའམ། 

ྒ སླང་བ། གཟེངས་བརྟེད་པ། 

བྟེ། ཧྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུ། 
བསྒྲེང་བ མུཛོ། ཁེ་བོགས་འགྲེང་བྲ། 

ཅན་ཇི་རྩེད་པའེ། །ྱེས་པ་ 
ཨར་གཟེངས་བསྟོད་པ། 

བསྒིང་ཀྱ'' རྒྱལ་མཚན། 
བསྟེངས པྲ་སར། སླེང'། བསླེང་བྱ་ 

སླེངབྱེད་བཟླེངས་ཕླེངས་ ཾིག་ 
ཅེས་པ '་རཧྱལ"མཚན་རྲཾ ཌ'ཡང་འཕྱརབྲའི འདས་པ། 

བསྨེས་ པཡལ། རིགས་འགྲེ་བའི་ 
ཞདས་ཆེག་དང་། རྐུ་བཟླེས་ 

དད | དབུ་ ཆོཔ་ 'བམླེས་ རིམ་ ཟེར་བ་ ཌྷ བུ། 



བསྐེས་པ་ 

བྗེས་པ་ 

བཟླེས་པོ་ 
བསྒྲེས་ཡས་ 
བསྐྲག་བྱ*་ 

༥ 

པརྡཾཐྷཱཔིཏྲཧུཌིཏཿ པརྨིལཔཏ། 
སྤགས་པ་དང་། སྟེང་འོག་ 
བསྐྱར་པ། 

བགྲེས་པ། གས་པའཞིི་དེན་ན།། 

གྲངས་གནས་ཞྭིཾག ། 

རླུད་པ་ས་གཾས་པ/ཌབཟློགས་ 
པཞི་མ་འཇས་པ། 

༥༦༤ བསྐྲན་བ 

བསློད” འྭགོ་བའམ་འཇུག་པ་སྟེ་བཐད་ ༥ 
མེད་ལ་བསླད་པར་བྱ་བཞི་ 

དན་དང་། དེ་ཉིད་བགླད་བཞ་དན་ན། ། 
ངསྲོན་པ་ རྐུ་ལ་རྒྱན་གཾས་དང་དར་ 

ཕྲོགས་ཀྱིས་བརྒན་པ་སྟེ་དེ་ལ་ 

པོགས་པ་གའ་ྡེ་ཚན་རྫེགས་སོ། ། 



"༠༠ ང་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་ང་རྒྱལ 

` 
£ གསཝ་བྱེད་བཞེ་པ་དང་། 

ཨཧཾ། ¡མསྨད། ཀྭམ། པཱ། 
སཱུཨ། མེ་ཟེར་བ་ཉམས་ཏྲེ་ཧ་གང་མྐད་དང་། 
བདག་ དང, གར་ཟག་ཟེརང་བའི་ང་ཡིང་འཇེན་པའ་ 

ང་དེན། །དཔེར་ན། ང་ཧྲལ་པོ། ང་ཕྱག་པོ། ང་ 

བླ་མ། ང་ཡོན་ཏན་ཅན། ང་མཇེས་པ་ཕིགས་ 

དང་། ངའི་ཕོགཔ་ལ། ངའི་ཡན་ལག །ངའི་ 

ཤར་ལངས་རྱོད། ངའི་ཡིད་དྲ་འོང་། ངའི་ཡིན། 
ང་ཡེ་ཨེན་ཞྭེས་ཕེགས་དང་། ཨང་། ང་གཅོག་ 
ང་གཉིས་ཕགས་མོང་ཏྱང་གི་ང[དང་། ང་ཞེཕ་པ་ 

ནི་འདྲ་བྱེད་བྲམས་ཅད་ཞིག་པའི་མཚན་ཉིད་ད།། 
ཊཱེས་དང་། ང་ནི་འཚིན་པ་མེད་པའི་སློ། ཞྱེས་ 

པགཔ་པེ། ། ྦ 

ང་དྱས་མ་ ཇྱཾའི་གཏམ། 

ང་ཁོ་ན་ ཨསྨདུ། ཨཧ། བདག་ཉིདེ། 
ང་ཉིད་དམ། ང་ངང་། 

ངདག་ ྦ གྲངས་ལྔ་བརྲ་ང་དགུ་ཡའ།། 

ང་རྒྱལ 33: གླབ། མཐུ གག 
དྲང། ཨཧྭ་ཏཱར། ཁེངས་པའི་ 

རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཉན་མོངས་པ་སྟེ་རང་མཐྲོ་གཞུན” 
དམའ་བར་འཇན་པ། མདཾ་ཡཔ། ང་རྒྱལ་བྱང་ 

ཆུབ་གསུམ་ལ་ཕླིབ །ང་རྒྱལ་འཕྲལ་དྲ་སྔག་བརྫལ། 

བརསྐྱེད། །ང་རྒྱལ་བཅས་པའི་གང་ཟག་གིས | 
བཤད་ཕགས་ཆོས་ཕྱོད་ཅེ་བྱས་ཀྱང་། །འབྲམ་ཐུ། 
ཕྱི་མང་མི་འབྱང་སྟེ། །ཁྱེས་ཕེཌ་གསུངསཾ། །དེ་ཡ་ 
དབྱེ་ན། ཕྱག་པའི་ང་ཧྱལ། ང་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་ང་ 

རྒྱལ། །ངའཾ་རྩམ་པའི་ང་རྒྱལ་ །མངཾན་པའི་ང་ 
རྱལ། ཅུང་ཟད་སྩམ་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །མེང་། ད 

ཁེངས་པ། རྒྱགས་པ། ངར་བྱེད་པ། ང་ཡིང་འཇེན 
པ། སྙེམས་པ། དྲེགས་པ་ཕོགས་མིང་མང་ང་།། 

ང་རྒྱལ་བཀགས་ཀྱིས་བཅག་པ། ང་རཧྱྱལ་ 
ལིངས་ཀྱིས་བཅག་པ་སྟེ་ཁེངས 

དྲེགས་འཇོམས་པའི་འདས་ཆིག | 
དྭམྟེཀྭ །ཨཧཡུཿ ཧཏརཾ། 

མཏིསཱནིཀ །དྲེགས་ཝཱན་ནམ། 
ང་ཧལ་དང་ལཝཞ་པ། 

ང་རྒལ་ཅན་ 

ང་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་ང་རྒྱལ། མདཱཏཾསཱནཿ 

ལཱཧཱ་ཏྭཾཔཱན། ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང 



ཡལ 

ང་ང་སྒྲཾ བས་པ 

ང་རྱལ་ཆེ་བ་སྟེ། 

མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 
ང་ང་སྐྲེགས་པ་ 

ང་བརྒད་ 

ང་ལྔ' 

ང་ངུར་ 

= 

བུ རུ ཧར སཿ 

ང་ཅག་ཅག་ 

ང་ཡས་ཉག་པའི་སྐྱེ་བོ་གཉན་ 

ཨཧམཧམིཀཱ། རང་བརྟད་ 

རང་གིས་བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 
ཨྤ པྱ ཤཧྲ། གྲངས་ང་བྲཅ 

ང་བརད་ལ་ཟེར། \“¿ 

པྱཿཔྱཿ ཤཧ། གྲངས ཝྔ' 
བཅུ་ང་ཝ། ༥༩\“ 

བྱ་ངྱང་ཐ། 

ཨསྨདཱ། ཨཧ། །། ཁོ་བོ། 
ང་ཉིད། ང་ངང་ཟེར་བའ། 

།ང་ཆོ། ངེད་རྣམས། 

ཨམང། བརྡ་རྙིང་སྟེ། ང་ཆེ 

ང་ཅག །ངེད་རྟམས། 

ང་ཅོག་གི་མེ་འདུག་ ང་དལ་ཧྱཾ་མི་འདྲག | 

ང་གཅི་ག་ 

ང་ཉན་རེ་ 

ང་ཉིད་ 

ང་གཉས་ 

ཨེཀྩ༡པཤད། ང་གཅིག་པ་ 
དང་། གྲངས་ཝ་བྱྲར་ང་ 

གཅེག་པ། "༡ 

ང'ཉམས་སོང་། ང་ཕམ་བྱང་ 

ང་སྔག་གོ་ཞཱེས་པ་ལྟ་བྲ། 
རང་ཉིད། ང་གཅིག་པ། 
བདག་གཅིག་རྐྱང་། བདག་ 
ཉིད། 
དཔའ ཤཏྲ། གྲངས་ཀྱི'ལྔ་བ 

ང་ཟ ནང་། ཐང 

ང་ཡན་པ 

ང་ངང་གཉིས། ང་མེ་གཉིས་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། ©~ 

ང་དག་ང་རང་ རང་ཅག་དང་། རླམས་སེམས། 

ང་དྲག། །ཏཔྱཊཤང། གངས་ཏཀྱི་ཝྔ' 
ངི བྲཅར་ང་དྲུག ! 

ང་བདུན་ པསྟཔྱཌ ཤཧྲ། གྲངས་ཀྱི་ལྔ་ 

བཅུ་ང་བདྲན། 

ང་ལྡན་ དེགས་པ་དང་ཝལྡན་པ། 

ང་ཕོད་ ངས་བྱེད་ཕཾད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

ང་བ་ ཨ་ང་བ། དི་ང་བ་ལྟ་བྲ། 
ང་མྐང་ པམམ། ཨམམམ། རང་མིན་ 

པ། རང་དོན་མ་ཡིན་པ། ༤ 
ང་མོ་ ང་མོང་གི་བརྡ་རྙིང'། 
ང་ཆོ་ མང་ཆག་ཅན་ཤྱཾ'ང་སྟེ། ང། ¥ 

ཅག །འྲ་ཅག །འཾ་ཅག ། 
བདག་ཅག་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

_ ང་འཆེང་ རམྫ་ཆེ་མས་བྱང་ཉེས་པ་ལྟ་བྲ།་ 

ང་བཞི་ ཅཏུཔྩ.6དྱ། གྲངས་ཀྱི'དགུ 
དྲུག་དྲུག་དགུ་ལྔ་བཅྲ་བཅི | 
ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ 'ཨམྨིཔཱན། ང་ཧྱྱལ་ཆེ་བ” 
ང་ཡ་བ་ བདག་གི་བ། རང་རྐྱ་བ་ཐྟེ' 

བདག་ཉིད་གཅེག་པྲ་ལའེ། | 
ང་ཡ་ཡིན་ བདག་གི་ཡཤིན། ་ 
ང་ཡིན་པ། རང་དབང་། རང་དགའ་ ༨. འར 



ང་ཡར་འཇིན 

༢༽ 0 ང་ཡར་འཇན་ 

འཇིན།ཡང་ཟེར། 

ང་ཡིར་མད།པ། ཨཡཿ བདག་གིང་མེད་པ། 
ར་ཨ ༨ ༥༨༨༨ ང་སང་འངོག་བང་བདག་གར་འཇྲར་ཐ། གང་ 

ཟག་བདག་ཏུ་འཇེན་པ། 
འཁང ལོ གརས་ཀྱེ་གྲང་ངད། དམ་རུང་ 

ཤུགས་ཏེ་ང་གངས་ཀྱི་ང་ 
རས་མེ་འཇིཌ་ཞཱེཕ་པ་ལྟ་བུ། 

ཇ་རྭ'ཅན་ རླུང་ཤུགས་དང་ཅ་ཅ་ལྟ་བུ། 

-ང་ར་ ཐང་ ཡུལ་ཉྭཾག་གི་མིང་སྟེ། རྦུར 

བཟའ་དེ་ཁ་ཕྱེ་བས་སྐད་ངར 

ངང་ཟེར་བས། ཡུལ་དེའི་མིང་ལ་ཡང་ང་རང་ 

བྲང་དྲྭ་བཏགས་ཟེར་རེ། | 

རུཾ བོད་ཀྱི་ཡུལ་ ཞིག་ གི་མིང་ སྟེ 

ྦ ྫ གནས་དེར་རལ་ཐོ་པེ་སྦེག་ 

པའི་སྲས་བིའི་ནང་ཚན་སྲས་གཅེག་གི་བཞུགས་ 
གནས་སུ་གྲགས། 

ར་རོ སྭར། སྭུདོ། སངཿ ཁང: 

ཞེས་ ཏེ། སྐད་ ཀྱ ་ང་ངེ་དྲག་ 

ཉན' དབྱངས་ཐུང་བ་ལའི་མཐྲང་ཐྲིག་ཡེ་ང་ངོ་ 
ཡད་པ་དབངས། གྲངག་བཞི་ང་ར། ཀྱེ་ཧུད་ཀྱི་ 
(ོ 
ང་རོ་ཕློག་བ་ 
ཛ'རེ་ཅན་ ང་ར་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་དང་། 

མ་རིག་པའི་མིང་། དངཔ་ 

སྒེདེ་ལྔ་བུའི་ངར་སྐད་སྡེཌ་པ། 

དྲི་དང་སྟག་དང་། རྱང་ཀི་ལའང་ཟེར། 

༤ ར་ཆེ སླྲ་ཆེན་པ། སྐད་ཆེན་པོ། 

ང་རྭ་དྲག།'པ་ རྐད་གདངས་ཆེན་པའམ་སླ་, 
དྲག་པ] 

 ་ 
ང་ར་བྱན་པ་ ཨཱཿཤཱད། ཨཱཏཁར། ཀྲནན། 

ང་ར་བཏན་པ། སྐད་ཁིན་པ། 
ང་རོའི་དྱབ་བ་ལ་ དབྱངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚེས་ཏེ་། 

དྲང་པོ། བཀྲག་པ། སྨད་པ། 

བསླེང་བ། བརྟད་པ་སྟེ་ལྔན།| 
ང་ལ་ཏ་ ང་ལ་ནིེའམ་ང་ཡ་ཉེཕ་པ་ 

ལྟ'བུ། 

ང་ལ་ནུ་ ང་ལམ་ཧྭ'སྟེ། གསོ་ཕྱྱོང་ 

འཕགས་ཏྱི་ཕྲས་རྒྱལ་པ ་ང་ 

ལས་ཧུའ་མཚན། བྱིས་པས་ཧྭ་མ་ཇ་ལ་ནཱ་གསུངཕ 

པ་ལ་ཉེན་ནས་མཚན་དེ་རར་ཁྲགས་པ། །ཕྱིའ་ 
རྐྱེས་ཀྱང་དེའེ། | 
ང་ཤི་ མངི། ཀླམངཾ། ཨ་ཅ་ང་ཤི 

རྒྱ་གང་ན་ད་དྲང་ང་མཚར་ 
ཅན་གྱི་གཏམ་ཡོད་ལྟ་བུ། 

ང་གསུམ་ ཧིཔྭ ༡ཤྭཧྤ། གྲངས་ཝྔ་བཅ་ 

ང་གསུམ་ཁྱེས་པའོ། | ༩༣ 

ངག་ ཝཱཀ ཨིཌ། བཙས། གོ ། 
ོ་ ༤༨ ༄༅ , 

ཡྲཙ། དྲྭྭ། ཌྡྲུངའ | ག 

སྒ་གསུམ་གྱི་ཞང་མཚན་ངག་རྟེ། མེང་ནི། ཆིག། 



“ག་ཁཀལ 

སླ་བཛརྲད་པ། དབྱངས་ཅན། གཏམ། ལ་གྱུས། 

སྐད་སྨྲ་བ་རམས་ཟེར་རེ། ། 
ངག་ཏུལ དན་མེད་པའི་གཏམ་བརྗད་ 
ྒ དེ་ངག་ཆལ། ངག་འཁྱལ་ 

ཡང་ངག་བཀལ་ཡང་འཐད་ཅེང་། ངག་གི་མོ་ 

དགེ་བ་བྱའིའི་བྱའི པ་ངག་འཁབལ་བ་ལའ། ། 
ངག་ལག་པ་ ཏ་སྐག་པ། རྨ་མི་ཤེས་པའམ 

ཧཱ ཡྲབ་མི་ཐབ་པ། 

ངག་འཁྱལ་ ཐྲིནཝཱས། པྲཝཔ། ཕྲིབྙིནཡྤབ 
ཞེས་ཏེ། འཆལ་གཏམ། དེན་ 

མེད་ཀྱི་སྨྲ་བ། འབྲེལ་མེད་སྨ་བ། 
ངག་གི་རྒུན་ དྷཱཔཀ ལེགས་བཤད་དང་ 

སྙན་ངག་གི་བརྗད་པ་ལྟ་བྲ། 
_ ཇག་གི་རྒུལ་པོ་ འཇམ་དབྱངས། 

ངག་གི་མདའ་ཅན་ སྭྷ་མྱེ་ལ་ཟེང། 

ངག་གི་འདབ་མ་ ལྕེ། ཞེ'ས་ལྔགས། 
ངག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ ཝངཔདྲཿགྲ གསང་རྫགས་ 

ཀྱི་བརྡ་ཆད་ལག་བརྡ་ཕོགས་ 
ནས་བཏན་པ་ལ་འཇུག་རྩམ། 

ངག་གི་དབང་ཕུག་ པྦྱགྭཾཤཤཱརཿ འཇམ་དབྱངས། 

ཇག་གི་དྭབུལ་ ཝུག་པ། 
ངག་གི་མཆན་ཆ་ ཙོད་ཆིག་དང་ཧོལ་ཆིག་ 

རཾ 

༠༠༤ དམོད་པ་གྲབ་ཕར་ཟེར། 

ཨང་སྙའི་མེང་སྟེ། 

༦༄༅༢ 
ངག་སྙན་པ 

ངག་ཀློས་ རྨྲ་ཚཱལ། ཡབ་ཚྲལ་ཡམ། 

ཡབ་སྟངས། 
ངག་རྒས་པ་ ྷཱགཔྲཾསྟར། མང་དྲྭ་བརྗེད་པ། 

ཞྱིབ་ཏྭ་ལབ་པ། མ་ལུས་པར 

གླེང་བ། འཆད་རྩེད་ལ་དབང་བའི་མཁས་པ། 

ངག་ཧུན' པྲབརྡ། སུར། གཏམ་བྱི་ 

ཟང་ཀྱུན། 

ངག་ངྐོ་ ཁ་དང་། ངག་འདེ་ན། 
ངག་སྨོན། མེང་ཆིག་ཡི་གེའི་ཉམ་གྱཏག། 
ངག་བཅད་པ མོན། ངག་བསྔོམ་པ། མི་ 

སྨ་བ། ཁ་རེག་འདྲག་པ། 
ངག'འཆལ་ ངག་འྱལ། འཆལ་ཆེག །| 

ཆ་མེད་གཏམ། 

བབ་ཅལ། མུ་ཅར་རྣམས་ཟེར། 

ངག་འཇམ་པ་ ཁ་འཇམ་པ། 
ངག་ཉང་རན་པར་སླ་བ་ འབྲེལ་མེད་དམ་ 

དན་མེད་ཅ་ཅ་མེད་པའི་དན 

བློ 'ཁག་ཡངས་ཤེང་འབྲེལ་མེད་མླ་བཞི་ཅ་ཅོ་ 

ངག་རན་ ཀལཧཾས། ཁྲ་བུག །དངགས་ 2 སྨན། གཏམ་སྙན་ལྟ་བུ* 
ཡའང་། | ༠ 
པདྱཧཱཿ ངག་གི་འགྱང་ཁུག” ངག་སན་པ་ 

, ` : /སྨན་པོཾ'དང་། ཁུ་བྱུག ། ̂ 

ཀླག་ཅེར། 

| དཔེར་ན། ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་མཁས་པ་ ཙར ༡ :&; ཞའ 2307 



ངག་གཏམ 

ངག་གཏམ་ ཁ་ནས་རྨས་པའེ་གཏམ། ཁ་ 

ལན། 

ཁའ་ཆོག །ངག་ཐོག་གཏུགས་བཤེར། གཏམ་ 

གྱི་བདེན་པའི་བདང་ཤ་བཅད་པ། 

ངག་ཐོག'གཏུགས བཤེར། གཏམ་གྱི་བདེན་ 

པའི་བདར་ཤ་བཅད་པ། 

ཇས ཐདས། འཇམ་དབྱངས། 

ངག་འདབ་ རཔཱ། ངག་གི་འདབ་མ་སྟེ། 
ཐཾ ར་འཇེན། ལྕེ། ཞྱེ'པར་ 

ལྗྔགས་ཟེང། 

ངག་འདེན་པ་ འཔན། ཁ་ཏན་དང་ངག་ 
ནཔ་འདེན་པ། ཆེག་གི་སླེ་ 
བརྗེད་པ། 

ངག་ཝྡན་ རྨ་བའི་དབང་དང་ལྡན་པ། 
= གྭ་ཕབ་ཝྡིབ་ཏུ་སྨ་བ' ངག་གི་བརྔད་པ མ། 

དག་པ་སྟེ། ཆེག་མི་གསལ་ 

བ་དང་མ་དག པ་གང་བྱང་བྱང་དྲ་སྨྲ་བ་ངག་ 

འཆལ་པ་རསྟ་བྲ་ལའང་འཇུག | 

ངག་རྡོམ་དྭ་འཇུག་པ་ ཝཙ ཡམཿ ཁ་ཡབ་ཏུ་ 

མ་འཇུག་པ། 

ངག་སྤོམ་པ་ ལྲཀཔོ་ཡ། གསང་གཏམ་དང 

གཏམ་རོགས་མི་ཆད་པའེ་ 

དམ་བཅའ་སྲང་བ། 
ངག་བསྡམས་ ཅག་བཆད་མཞམ། ཡབ་ན་ 

ཨང་ཆིག་དེན་ལ་བཏགས་ 

ཡི་གེང་མ་པྲེས་པའི་ 

༤༦༠ ངག་མ་ཚང་བ 

ཤིང་དཔྱད་ནས་སྨྲ་བ། 

ངག་བསྡམས་པ་ པྲཅཾ། པ་ཡམ། ཁ་བརྡམས་པ། 
ངག་བསྡམས་པ་ ཡཾ་དམ་གྱི་སྭའི་སྔགས་ཟླ་བ་ 

དང་ཁ་འདན་བྱེད་སྐབས་ཕུ་ 

_ གཉན་ལ་མྨ་བ་བཅད་དེ། མི རྨ་བ། ཁ་མི་ཡབ་པ། 

ངག་ནས་༔ ཅན ཁལ 

ངག གནས་ ཁ་ཡ་ཉན་པ། 
རག་པ་ བརྗད་པ། 

ངག་སྤྱི་བཏོལ། དེན་མེད་ཟླ་བ། 

ངག་སྐྱི་བརྟོལ་ མ་བརྟག་པར་ངག་གང་བྱང་ 

འཇེམ་དགས་མེད་པར་སྨ་བ། 

ང་ཏིད་ ཡེ ར་ན 
ཡབ་མཁན། 

ངག་དབང་ རྨ་བའི་བདག་པ། 

ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་རྒ་མཆོ་ ཧྱལ་པོ་ས་ 
བཟང་སྐབས་ཕུ་མཆོ་རྔོན་ཁུམ 

གཏུང་དབང་འཛན་པའི་བླ་མ་ཞུག་གི་མཚན། 

ངག་དབང་ལྷ་མོ་ པྡུཾཤཱརི་དེྲི] དབྱངས་ 
ཅན་མ 

ངག'སེར། ལྟགཡོཛཧཱ། གཏམ་གྱི་སྟ་ 
གོན་ལ་སྨྱར་བ། 

ངག་མ་ ལཱཛཱ། བརྔེད་པ། 

ངག་མ་སྨ་ པྡཱ་ཀཱམཿ སྐད་ཆདས་གཏམ་ 
མ་ལབ་པ། 

ངག་མ་ཚང་བ། ཀརྟ| ལྐུག་པ། 



ངག་མི་ལྡན 
ངག་མི་ཝྡན་ ཝྐག་པ། ཆིག་མི་གསལ་བ། 

ངག་མེད། བེམས་བེམ་པ། 

ངཀ་མི་གསལ་བ་ པསྦའི། སྐད་ཆ་གསལ་པོ་ 
མེད་པ། 

ངག་མད་ ཨཱཿ སྨ་མེད་ཁ་སྤག་པ། 

ངག་སྨྲས་སོ་ ཨམཊིཏཾ། གཏམ་མྨས་པའི་ 
ཛིཌ་ཆོག །སྐད་ཆ་ཡབ་ཟིན། 

ངག་བཅན། ཧུལ་པའི་བཀའ་ལྟ་བྲ། ཆེག་ 
_ དྲང་པའམ། ཆེག་བརན་པོ། 

ངག་བརེས་ ངག་ལ་ཉན་པའམ་སྲུང་བ། 
ངག་ཚབ་ ངག་ཚབ་ཀྱི་རྡ་ཆེག་ཅེས་པ་ 

སྱན་ཁུའམ་མད་དན་གཔལ་བ། 
ངག་ཆེག། ཚངཔ་བྱང་རྟེ། ཚངས་པ་ 

ངག་གི་ཐྙར་འདད་པ་དེ་ཡས་ 
བྱང་བས་པེ། ། ྦ 

ངག་མྱརངས་ ཤལྭཾ། གཏམ་བརྗད་; 

མཚངས་པ། 

ངག་ཡིད་ ངག་དང་ཡིད་གཉི་ས། 
རག་ལ་རྩེ་བ་ ཆིག་ལ་ཡིད་ཆེས་པའམ་ 

_གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ། 

ངཇག་ལམ་ཞུ་བ། ཁ་ནས་ཞུ་བ་འབྲལ་བ། 

ངག་ཤར་ ཀ་ཤཱར་ཏེ། བ་ཇང་བར་ཁ་ 
ཤཾང་བ་ལྟ་བུ་དང་| ཁ་ནས་ 

ཆག་ཤོར་ཡུ་བ་ཐུང་བཞི་དཔེ་ལྟ་བྲ། 
ངག་གཤར། ཁ་ནས་ཕན་ཚུན་བདེན་བཛྫ ན 

༦༄༅༅ ང་རྱུད་ངན་པ 

ཕྱེ་བསྟེ་ཁ་གཤེར་བྱེད་པ། 
ངག་གསལ་ པཱཀཏཱཾ8། ཁ་གསལ་པོ། 
ངག་ལྷ་མ་ སྣྱགདེཝྲཾི། དབྱངས་ཅན་མ། 

ངང་ ཞིསཕག། དུས་ཡུན་དང་། རང. 

བཉེན་དང་། རྒྱན་གྱི་མུ་ 
དང་། ཀློང་དང་། དབྱིངས་ཏེ། རྟང་པའི་ངང 

དང་། ནམ་མཁའ་ངང་། སེམས་ཀྱི་ངང་། ཐཱཌ་ 
མཉེས་བྟཞེན་པའེ་ངང་། ཏི ང་ངེ་འཇེན་གྱི་ངང་། 

ཆགས་མེད་ཀྱི་ངང་། འཇེིཌ་རླག་གི་ངང་བོགས 

དང་། ངང་ཁྱུད་ལཞང་།། | ཐུ 
ངང་སྐྱ། ཁ་དག་སེར་སྐྱ་དང་། ངང་, 

ཐ་དགར་ཐ། 
ངང་ཏུ' ངང་པའི་ཁྱ་ཆོགས། 

ངང་གྲིས་ ནེསག། མངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲིན 
ལས་ངང་གིེས་གྲབ་པ་ལྟ་བྲ། 

ག་ལེས། མཐྲར་གྱིས། དལ་པོས། རེམ་གྱིཔ། 

ཡུན་གྱཾས། རང་བཞིན་གྱིས་ཞེས་པ་དང་འདྲའེ། | 
ངང་གིས གྲུབ་ རོལ་མེད་རིམ་གྱི་གྲབ་ཕ་ལྟ་བུ། 

ངང་གིས་ཕན་པ་ རང་ཤཱགས་ཀྱིས་ཕན་པ། 
༨ ༨ རྩ ཐཱ 

ཇང་བས་མ་ཐུབ་ རང་གས་མ་བུབཔ་པ། 

ངང་རྒལ་ མལེྭཀྭ། ངང་པའི་ཧལ་པོ། 

ཅང་ཤཱད་ རང་བཞིན་སེམས་རྒྱད་དེ་ 
ནང་གི་སེམས་ཕམ། དཱང་གི་ 

བྱང་བའི་ཕེམས་ལྟ་བུ། 
ངང་རྤྱད་ངན་པ་ མེམས་རྒྱད་ངན་པ། 



ངང་སྒོམ ༠༠༣༩ 

རྒོམ་གསུམ་གྱི་ཨ་གྱལ་ཏེ། 

ཡྱོང་ཆུར་གྱི་དྲན་པ་ཤིན་པས་ 
འྲག་འདུག་ཟ་ཉལ་ཡས་མྱོད་ཅི་བྱས་ཀྱང་འདྲལ་ 

མེད་དུ་ངང་གིས་གནས་པ་དེའ། ། 
ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ རང་ངམ་ཁྱུར་གྱིས། 

༨ 
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ངང་ཅན་ ཏཱུགཤཱལཾ། གཏང་བའི་ངང་ 

ཅན། རྒེ་ཞས། ངང་ནས། 
ངང་ཐུང་བ། སེམས་རྒྱད་ཀྱོང་པ་སྟེ་མྤི་ཐུང 

ཛུ བཞམ་ངང་རྒྱད་ཐུང་བ། 
ངང་ཚལ་ཐུང་བ། ཡུན་ཐུང་བ་ལའང་། | 
ངང་འཐེན་ རེ་ཉཞིག་ཕྱིར་བྲེན་པ། 
ངང་དུར་གྲིས་བང་བ། ཆ་ཀྱུང་ཉྭགི་མིང་། 

ངབ ཙས ༣. 
ངང་བ་དང་། ཁ་དེག་ངང་ 

པ། པད་ཟུམ་མགྲིན། མཆོ་ཨི་བྱ་རོག མཆོང་ 

གནས། འཁར་ལ འི་ཡན་ལག་ཅན། གཤོག་ 
དཀར་ལུས་དཀར། མཁའ་ཝིང་དཀར། འགོས་ 
མཆེཡ། འགྲིན་པའི་རྫ་རྔ། ཉི་བཞི་འབྲོས། མ་ཀག 

ཡུལ་འཁང་འཇན། སྟན གྱི་དབྱངས་སྣན། བེདས་ 

མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སེ། །ཨང་ཆུ་བྱ།'དཀང་ཕེང་ 
སྣ་ཆོགས་པོ།། ྦ 
ངང་བ་ཀུན་ཏུ་སྨྲ'འབྱིན་པ་ ཆུ་ཀྱར'3ིགི་ཨིང་། 
ངང་པ་ཅན། ཨབྲཀཧཾ། ཨྲན། ཀང་དའི་ 

གདུབ་བུ་དང་ཁྱད ་འཇུགཔི མེང་ ར་ 

ངང་བཾ་ཆེག་རུུག་ རྫ 'སྨན་ངང་པ་ཆེག་ཐུབ། 

ངང་པའི་ངག་བཞིན་མ་ཉན་པ 

ངང་པ་ཆེག་ཧུག་དར་ཡ་ཀན་ ཆྐྱི་འབྲུན། 

སྐྱི་བའི་འབྲས་བྲ། 
ངང་པ་ཆིག་ཐུབ། ངང་བ་ཆིག་རྒྱག་གམ། 

ྡ གཅོ་འབྲུམ། 
ངང་པ་སེར་པེ་ ངྱར་པ། 

ྦ ངང་ཕ་གསེར་སྒེང་ ཀྐྱེ་འབྲུམ་མམ། གཅེག་ 

སླ་དང་། གཅོ་ 'དྭའང་ཟེར། 

ངང་པ་གསར་ལྡན། ཏ་ངང་པ་གསེར་ལྡན་ཅེང' 
པ་ལྟ་བྲ། ྦ 

ངང་པའི་རྐང་པ། ཧཾསཔད་། 6ཱེད"ཏེ། དངུལ་ 
ཆུའི་མིང་།། 

ཡཕཐནི་ཧཱལ་སོ ཧ་ཨམ། རངཧཾས། 
ངང་པནི་ངག་བཞིན་མ་ཉན་པ་ དགེ་ཝྡན་ 

ཡེགས་བཤད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཉི 
མའི་འད་ཟེར་ལས། བླང་དར་ལ་རྨོངས་པའི་བླན་ 

པ་ནི་མཁས་པའི་ངག་བཅེན་མི་བེད་ཅིང་མི་ཉན་ 
པར་བྱ་བཞི་འཇུག་ལྡེག་ཕྱིན་ཅི་ཡོག་ཏུ་ཕྱོད་ཡ། 
དེ་ལ་བརྟེན་ཞས་ལེཌ་པ་མ་ཡིན་པ། ཉེསཔ་དང་ 
ཡན་ཏན་མེན་པའི་སྐྱོན་ཇི་ལྟར་ཞས་པམི་དདད་ 
བྙེན་འབྲང་བར་གྱང་ཏེ། དཔེར་ན། རང་སྦལ་ 
ཞཱཾཧཾ་ཀིས་བྱ་ངང་པ་གཉིས་ཀྱི་ཕན་པའི་ངག་མ་ 
ཉན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ནམ་མཁའ་ཡས་ལྦང་སྟེ་ཤིན་ 

ཏུ་ཐྡུག༼བརྫལ་ཐང་གྱུར་ཏ། །ཞྱེས་ཀྲགས་ཏེ། རྫོན་ 

ཛྲིང་བུ་ཉིག་ཞས་ངབ་སྤལ་གཅིག་དང།། ངང་ 

པ་གཉིས་བཅས་གནས་པ་ལ་ལ་དྲང་གཉིས་སུ་ 



ངང་པའི་ངག 'བཞན་ཉན་པ 

བྲན་པ་བྱང་ ནཔ་ཇྫི ང་དེ་བམམས་པ་ན། 
འཇིག་ 

རྟེན་ 'ཆགས་ ཞནུས་ རིང་པར་མ་ལན་པའི་ས
ྐབས་ཀྱི་ 

དུད་འགྲ་རྟམས་ 'ཀྱང་ སྨྲ་ཤེས་པཔ། ངང་པ་གཉིས། 

ཀྱི་པ་ཁ་བཾ་ཅག་རྫིང་ཐྲ་གཉན་དྲ་འཁྲེ
ན་ཉཱེབ་སྨྲབ་ 

ཡལ 'སྤྲལ་ན་ངེ། གྲགས་པ་དག་ཁོ་བའང་ 

མྲ '་དང་ཅག །བདག་ཤིང་ཐུར་ལ་ཁམ་བཟྲང་ གི
 

ཁྱེད་གཉིཕས་ཀྱེས་ཤེང་ཙེ་ནས་བཏ
ེགས་ལ་ འགྲོའ་ 

ཟེན། ངང་བས་དེ་ལྟར་ན་ཁྱད་ང
ག་མ་ཟྨ་ཐར་ཆེག་ 

ཕྲུངས་ཤིག་ཅེས་བརླེ་ནས། ངང་པ་གཉིས་ཀྱིང་ 

དེ་རྟར་ཁྱེང་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་
ན། རི་ 'བཌ་ 

ཙི བྱིས་པ་ ཟབ་ཐ་ ཀྱེས་མཐྲང 'ནས་ངང
་པས་ ཆོཾ 

སྤལ །ཁཏྱེར་པར ་ལྟཾས་ ཤིག་ ཟ
ེར། ཡང་ གཞུན་ ཞིག་ ཏྭ་ 

བཕང་བ་ ངོ བྱེས = རམས 'སང་བཅ
ུན་ཟེང་བཔབ། 

རབ་སྤལ་ཆོག་ བསུང་ མ་ནྭཔ་པར་ངང་ པ
ས་ཁྱེར་བ 

མིན་  ་ 'འཁྲཾ་ འདད་ ཐན་ ཤཱེས་སྨས་པས། 

9 ཀུང ཤར ཆོ མཟརུང་ དེར་བྱིས་པ་རྟམས་ 

ཀྱིབ་བཟུང་ ནས་ ཤྱ ¡58 བྦཔྲའ་ འཆུ་རཅ་ ཧོ ། 

དེའི་ཆེ་ཉས་སྤས་པ། མཛའ་ བཤེས་ཕན་པར་ 

འདད་རྣམས་ཀྱབ། །སྨས་པ་གང་ཤེག་མི་ 

འཇེན་པ། །ངས་ཕྲལ་ གྱིས་ནི་ 'ཤིང་བཏང་ བས།། 

དེ ཧུས ཌལྷང་ ཞིང་ ཡུམ་ པར
 'གྱར། ཞེབ ་པཾ། །དེས་

 

ན་བྱུན་ པམས་མཁཔ་པའི་ངག་མི་
ཉན 'པར་ཅ 'དགར 

ཕྱད་པ་ནི་རས་སྦལ་མཁའ་ཡས་ཕྱང་བ་དེ་དང་ 

ཞྲད་བར་མཉམ་པར་འྱུར་རོ། །ཐྱེས་གསུངས།] 
®= *༤༤༧༤༠༩ ༧༧ ༨ 

ཧི ༧༤༠༠ 

ངང་ཞུར་ 

ངང་པའི་ནགས་ རི་བོ་ཁྲ་ཐུག་ཅེས་པཞི། 
ཧྱབ་ཏུ་གནས་པའི་རིན་ཆེན་ 

ནི 'ཆོགས་ཉྲིས་གང་བའི་མཆོ་ཞྭེཾ
ག་ལ་ཐེ ར། 

ངང་པའི་བུ་མེ་ དབྱངས་ཅན་མ། 

ངང་པའི་ཆགས་ ཀད ངང་པ་དཀར་པེའི་ 

པ ཁུ་ཆོགས། 

ངང་པའི་བཞེན་པ་ ཆངས་པ། 

ངང་པནི་ཤང་ཏོ་ ཚངས་པ། 

མང་བ རྨ། 

ྒ ངང་བག་ཡད་ བག་ཝན གྱི་རང་གཤིས་ཏེ་
 ཁུ 

ངང་བག་ཡོད་ཀྱི་སྒོ ཞས་ཆྲལ་ 
ཁྲིམས། ཞཱེས་པ་རང་གི་ཕྱེད་ཡམ་ནས་ཚལ་དང

་ ཅུ 

ཝྡན་མེན་རསྟན་ཐུབ། ྡ ‹ 

ངང་མ་ཐུང་ ཁོ་བས་མཁའ་འཕྲེ་མ་ལྭ་འུ་ 
ཡིཔ་ ཇང་མ་ ཟུང ཟེར ་བ། 

ཀྲག 
ངང་མ་ ཧས ངང་པ་མོ། 

ྦ ཤྲ 
ངང་ཚྩལ་ རདཱཔ། ཤཾལ། ཨནཀ། འྲད་ 

ཚུལ་ལམ་སྣང་ཚུལ་དང་མཚན 

ཉིད་དེ། རང་བཞིན་གྱི་ཚུལ་ལམ་གནབ་རྟངས། 

ངང་ཚུལ་བཟང་པོ་ ཤཱཾ་ལྷཌ། རང་བྱིན། 

བཿ ཝཾ རྒྱ་ གར་ གྱེ ཐར 

ྦ _ གྲུབ་ཅཾ་ག་གི མཚན 

ངང་ཉུར་ ཌྟ"རྨུ ་མདག་ ངང ཟཆ་ དང་ག 

༩ླ ངང་པ པ ཁུ་ང་མ། ཤོ ༤ རྩ 

༤༧༤༡ ”3£ ༤ེ ངི 



རར 

“ང་རང 

ངང་རང་ ངང་རྱད་རེང་བ། དན་ཆེན 

གུབ པ་ངང རིང་པོ། སེམས་ 

གྲ་ཡངས་པོ། 
ངེ ༨ ༤༦ = ༨ ངང་དྲང་ཡྦངས་ཤེང་གཞ་བྟམད་ བསས་ 

བག་ཡངས་ཤིང་བརྐེད་པ། 

ངང་ལ་ ཛིང་ཐ། 
ངང་སེར། ཁ་དག་ངང་སེར་དང་། 

འདབ ཆགང་ཕེང་ལྡན། ཤིང 

རའི་ཨནི་ལག་མིང་ཅན། མཚན་མོ་འབྲལ། ཤིང་ 
ཏྟ་འགྲཾ་བྱེད་ངྱང་པ། འཁར་ལོ་ཅན་རྣམངཔ་ཏེ་ 

རོ ˆ 
མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ས། ། 

ངང་སེལ་ ཙྭ་ཀཱ་ཤ་དང་། དང་བ་དང་། 
ཆུ་གསུམ་ལ་འཇུག། 

ངང་སྲེང་བ་ ཕེམས་གསོ་ྟེ། རྐྱོ་བའི་ 
ྦ པེམས་གསེ་བ། 

ཏྫཿ རླུང་བསེང་བུ་དང་། དྲི་ 
བསྔྲང་ངམ། བསུང་ངད། 

རྫོ་ངད། དྲི་ངད། ཁ་ངད། ཆུ་ངད། ང་ར་ 
ཡང་ཟེར། ངད་ལྡན་དང་། ངད་ཨལ་ཅེད་འ* 
ལྟ་བུ་དྲ་མ་ཡའན། ཅོ 

ངད་ཅན། སེམས་མི་བདེ་བ། ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་ 
ངམ། ཤུགས་ཅན་ནམ་ྟོབས་ 

མི་དེ་ངད་ཅན་འདུག་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 
ངད་པའི་དི་མ། རླུང་དང་ 
དྲི་མ་ལྡང་ཐ། ྦ ྦ བུ 

ཧྱ ན་ཏེ །° 

ངད་ལྡང། 

ངན་འགྲོ་ 

ངན་འླཝོ 
ངད་སྡན་ དྲཾ་ངད་དང་རྡན་པ། ་ 
ངད་ཡལ་ ཁོང་ཏྲ་འཇེམས་པའམ། ཁང་ 

ཁྲི་ཕེལ་བ་སྟེ། ཁོང་ཁྲོའི་ 
ཤུགས་སེལ་བ། ཞང་། རླངས་པ་གནོན་ད། 
རླངས་པ་བཔ་བ་སྟེ། རླངས་པའི་ཤུཌ་ཕེལ་དའ། 
ངད་བཟང་ དཱ་མ་ཉིམ་པོ་དང་། ཕེམཔ་ 

བཟང་པ་སྟེ། ཕེབས་ཆོགཔ་ 

ག་བུང་གྱི་ངད་བཟང་ཡང་ནས་ཨང་དྲ་ཡོད་པ་ 
མཁྱེན། ཉཱེཕ་པ་རྟ་བུའ། ྦ ྦ 
ངད་ཡལ་དྲུས་ དྲི་མ་དང་། དྲད་ཨལ་དྲས་ 

པམ་ཤུགས།ཡལ་དུས། 

ངད་བསད་ དྲཾ་སང་བཅོམ་པ་དང་། དྲོད 

བཅམ་པའམ་པསད་པ། 

ངན་ བཟང་པ་མ་ཡིན་པ་རྟེ། ངན་ 
ཆེན་པོ་བ པ་པང་ཟེར་པ་ 

དང་། ངན་དྲྭ་བརྔེད་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ངན་སྐྱེས་ ཨཏཉྟྫྟཛ། རིཌ་དམན་པ་དང་། 
ྦ བཟའ་རིག་ དབས 

ངན་ཁབ་ ཀཱཔྦྲཱཨཿ ཞ་དྭགས་ཡནེ | 
ངན་ཏྲས་ ཨཱ8ཐྷཱཏཿ ལེ ཤནདྲ་ཟུབ་པ་ ངན་པ་ཐམས་ཅད་གོས་ 

པའམ་གནོན་རུས་པ། 
དྲུག ཁུརི་ཏཱ། དུཿ ཕཱི 

དཾ གླ དཔ་བྲ་རྲེགསྡ། 



ངན་དགའ་མ 

ངན་དགའ་མ། བསྒིདའི་ཤིང་ཏྟེ། ཤིང་ཀུན 
ཅན། འཇུག་བྱེད། སེར་མོ 

སྣོད་ལྡན་རྣམས་ཟེར། 

ངན་འགྲོ་བ་  དྭཧཏི། དུད་འགྲོ་བོགས། 

ངན *འགློ་གསུ་མྨ་ དྱལ་བ། ཡེ་དྭགས། དུད་ 
_ འགྲོ་སྟེ་གསུམ། 

ངན ་འགྲོའི་ མཐ༣། དམྱལ་བའི་མིང་རྟེ། ངན 

ྦ _ པང་གི་ནང་ནས་ཀྱང་ཕྲུག་ 
བརྫལ་ཆེ་བས་པ། ། 

ངན་འཕྲོའི་མཐིལ་ ཤཱརཀཿ དམྱལ་བ། 

ངན'། འགྲོའི་ལམ་ པ བའི་ཆེཅ་དང་ཀ ཧི་དགེཿ 
བདེ་ལས་ལམ ་ཡའ། ། 

ཅ་ཧྱས། གྲཡ-:ཨསངག བརྔད་པ་དང་། 

སེམས་ངན་ཅན། 

ངན་ངོན” ཨབཔརཀ། ཨལར། ཨྦལ་རཀ། 
ངན་པ་དང་གང་བྱང་ཙམ་སྟེ། 

ཟམ གོས་ངན་ངོན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་པ། ཨྦལརྭམསྭ 

དྭཀཔསྭད། འདོད་པ་ཆུང་བ། 

ངན་འཇལ་བ་ གཤེ་བ་དང་གནད་ལཡན་ 
གལ་བ 

_ངན་བརྗོད་ སྣད་པའི་མང་། ཆེག་ངན་ 
ྦ ཡང་ཟེར། ྣ 

ངན་རྙད་ _ གརྫར། འདེད་ཆགས་དང་། 
ངེ་ཕེགས་ ལའང་ | །” 

མེ རྡེ་ང་མའེ་གོས་ཉབས་ཀི་ཆ་ 

༦༠. ངན་པ་གཉན་རེངས 

ལུགས་དང་བྱ་བ་ངན་པའི་ 
རྟགས་ཕམ་འབྲས་བུ་སྟེ། བསྟད་ཕྲིན་ལཔ། རང་ 

གཞུན་ཆེ་ངབས་ངན་རྟཌ་དང བཅང་པ། ཞེཕ་པ་ལྟ། 

ངན་ཤབས་ ཚྭ་ཤུ། གཡ བཏང་ཇམ། 

གཡོ་རྤྱུའི་བྦབས་ལམ་དང་། 
ཕྲ་མ་དང་ཁྲམ་པ་བྱེད་པ། 

ངན་ཐབས་བྱེད་པེ་ རྔོན་པ་དང་། ངན་རྫགས' 

མཁན་ལའ། ། 
ངན་འབུང་ དཔ། སྡིག་ལས་བཤྱིས་པ། 

ངན་འདེབས་ དམོད་པ་དང་དྲག་རྔགས་པོཌ་ 
ཀི་ས་མབ་ངན་འདེབས་པ། 

མངན། 
ངན་ན་བ་ ཧ་ཅང་ངན་སེམས་ཆེ་བ། 

ངན་པ།་ ནིདྡྲ། ཧྲིཀྲ །བླིངབ། ཀྲ། 
དུར། པི་རྤཔ། ཀུཧན། ལུཧ། 

ཨཏྭར། ཧཱཊ། ན། ཨབཀྲཧ། པཱཱརྟ། ཙཌ། 

མཆ། ཤཁ ཁལ། ཀཾ ཀུཊིལ། ཞེཔ་པ་བཟང་པའི་ 

ལྡེག་ཕྱོགས་ཏེ། མེང་ནི། ཐ'ཤལ། བཤང་བྱ། 
མ་ངང་པ། བཅོག་པ། སྨད་འོཔ་ཉམས་ཟེར། 

མེ་གཙང་བ་དང་། སྐྱག་པ་ཕོགཔ་ཡའང་། | 

ངན་པ་དགུ་འཇེམ་ རྨར་བོད་དྲ་ཉི་མ་གཅིག་ 

ྦ ལ་བཀ་མི་ཤིས་པའེ་ རྟགས་ 

དུག་བྱང་བར་ཟེར། 
ངན'པ་ བརྗད་པ་ ཚག་ངན་བརྗད་པ། 

ངན་པ་ ་ རེངས་ མེ་ངན་ 5 པར་ སང་ བ། 



ངན་པ་ཐོ་བེད 
ངན་པ་ཐོ་བྱེད། ངན་པ་ཐ་བཙམས་བེད་པ། 

ཧུ་པ བསེབྲས་ མི་ངན་དཔཔང་སླིལ་ 

བྱེད་པ། 

རར པར་རྩི་བ།་ ཀྭརར། བཟང་པའི་ཝྡེག་ 

ཕྱོགས་ཕུ་ཚི་བ། 

ངན་པའི་ཟྲས་ཅན་ སྦུལ་དང་ཇག་རྐུན། 

ངན་པའི་ཤུབ་ཅན་ རངུས་སྤལ། 

ངན་སྤེང་ _ ཐོཐུཿ ཕི་ངོལ་པའི་དང་ཐཕོང་ 
ཞུཾག་དང་འཁེར་ལོང་བརྐྱང' 

བཞི་ཧྱལ་པེ་ཉིག་གི་མཚན། 

ངན་སྤང་སྐྱེས ་ལེརདང་། གཟནོ་བར་ 
པངས་ཏེ། དགའ་བྱེད་དཀྲ་ 

སྟ་ཅན། ངན་སྤེང་བུ། རྡུལ་ཅན་མའི་བུའང་ ཆའ 

ངན་ སྱོང་ པཿ བྱརྒབཿ: གཟའ་ པྲ 'པང པ་ ཀླི ( 

མིང་སྟེ། དྲང་ཕྲེང་ངན་སྤོང་ 

ཁྱེས་བྱ་བའི་བྲ་ཡིན་པས་སོ།། 

ངན་སྤེང་མ་ 
ཕྱ་མཾ་ཨུ་མ། ངན་རིང་མ། 

ངན་སྤོང་འཇིན་ བྲོགུབརཿ ཚེངས 

ཡཾ དཿ ཀུཙརཿ ངན་པའི་ཡས་ཡ་ 

ྦ ཕྱོད་པ་སྟེ་གདོལ་བཤན་ཡའ།། 

ཧ་ན ངན་པས་འདའ་བཞམ་དྲས་ 

ཡོལ་བ། བརྡ་རིང་དཱ་ཕྱིད་ནི 

དང་ཡོལ་བཞམ་གན་པོ་དི་མིང་དྲ་བཤད་དེ། | 

ཞཱེས་ གསུངས་ པཾ ¦ 

ངན་བུ་བ་ ཐིཀྲལོ་ཏཾ། གཤོ་སྱས་བཿབ། 

༤༦༠༠ 

ངན་འབྲེལ། 

ངན་མ་ 
ངན་སྨྲ་ 

ངན་སྨས་ 

ངན་ཚང་ 

ངན་མཚང་ 

ངན་འ 

ངན་གཡོ་ 

ངན་རེལ་མ 

གྲོགས་ངན་དང་བྱ་བ་ངན་པ་ 
དང་འབྲེལ་བ། 
བུད་མེད་ངན་པ། 

ཀྭརྦད། ནི་རྔཝ། །ཨཔཝས། 

དམོད་པ་པབོང་བ་དང་ཁ་ངན་ 

ལབ་པ། 

ཨཔཉལ། དམོད་པའམ་ཆིག་ 

ངན་རྨྲས་པ། 

མི་ངན་ཁ་སྡེབས་ཀྱི་གནས་ 

ཡའ། | ་ 

བ་བ་ངན་བཞི་རོན་མཚང
་། 

ཟླ ཤཿ ཟི པས་ 'འཚོ་ བ། 

ངན་པ་མ་ 

བྱས་པ། ་ 

པྲུ ཀྭརཀྲཅི། ཀབཌཊ། ྦ 
ཀབཊཱ། ཞྱེས་ཏེ། ཁ་ཆོཔ་ གཾ 

པ་དང་། ཁྲམ་པ། ཁྲ་མ། བརམ་ངན་གཡོ་སྒྱ། 

ངན་ གཡོ་ཅན་ 

ངན་རངས་མ་ 

༤༨ 

ཐུ 
ངན་རོལ་མ་ 

ཕིངཿ ཀླུཊིཀ །ཅེ་ཕྱང་ 

ནི 'ཝྲ་མོ། ཡང 'བསམ་ངན་ 

གཡོ་སྐྱ་ཅན་ལའང་།། | ' 

5 ཧྱ མ་ མུ་ མཿ དང་། 

ཨང་ཡྲམ་ལ་ཕྱི། ཕི་བཤོཕ་བྱེད་ 

པར་ཡང་ང་ ཇུ) 

ངན་ཆྙེད། ̀  

སྨད་འཆོང་མདི་མིང་། 



ངན་ལན་སྤྱཾད ཐབ 

ངན།'ལན་སྨྱོད་ གརྟོད་ལན་གཞེན་པ་བྱེད་པ། 

ངན་ལམ་ བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཆིང་བྲེ་བྲག་པ་ 

ཉཾག་དང་། ཕྱཾད་ངན་ལང་ 
ལ་ཤང་བ། 

ངན་ལས་རྐྱལ་ གཟའ་པ་པངས། ངན་སྤོང་ 
བུ། ངན་བྤོང་འཇིན། 

ངན་ལབྲས་ བྱ་ཕྱོད་ངན་པར་ལཡོབས་པ་ྟེ་ 
གམས་པ། 

ངན་ཤི་ ཨཔཏྱ། ནད་ངན་དང་ལཾག 
ཤི་ཧྱཔ་པ། 

ཛན་ཤུལ།་ བསམ་བླ་དང་བྱ་ཕྱོད་ངན་པ། 

ངན་ཤྲོས་ ཤིན་ཏཱ་ངན་པའམ། ངན་ 
པཞེ་མཐར་བུག | 

ངན་གཤེམ་ བ་བ་ངན་པའི་གབས་གཤེམ། 
ངན་སེལ་ ཀཐཿ ཀུཤལ། བཀྲ་ཤིས་པ 

དང་། རྩ་ཀྲ་ཤ་དང་། དུར་ 
རུ བ་དང་། ཆུ་ཡེ་མིང་དྲའང་།། 

ངན་སེལ་ལགས་ བྲ་ཤིས། 
ངན་སོང་ ཨརུཡ། ཨབཱཡ། སྡིག་ཕའེ་ 

ལམ་ཏེ་ངན་འྲགྲ་བ། 

_ དན་སང་གི་ས་དག་བཀུམ་ ངན་བོང་གི་ 
སྦོ་དག་ཁེག་བའི་བདྲ་རཾིང་། 

ངཱ ་སང་ཉིད་སཾ སེངས་བྱད།པ་ ངན་ 'པེང་ཁཾ་ན་ 
བརུད་པ་ ཞེས ་པའི། ོ  ` 

ཐབས་ ༄- ( 

རན་སང་སྤེང་ 

ངན་སེང་གསུམ་ 

ངན་གས་ 

ངན་བརྨྲབ་ 

ཁོ ལ་ 

ངཔ་ངབ་ 

ངམ་མཐེོང་ཅན 

ངན་ཕེང་སྨེང་བྱེད་དམ་ 

པནི་ཆབ། 

ངན་འགྲེ་གསུམ་སྟེ། དམྱཡ 
བ། ཨེ དྭགས། དུད་༢བྲེ་ 

གསུམ་མོ། ། ྦ 
ལྟེག་རིད་ཀྱིམ་མནང་བ་“ང་ 

གས་བ། 
བྱ་སྱྱོད་ངན་པ་བསླབ པ། 

མེ སེང་ངན་ཧྲལ་རྣམང་ ོ ང 

ཀྐྱེན་ཟེང་བ་ལྟ ཐྲ། ྦ 
ཆ་བཞི ངད་དམ་ཕྲང་ 

_ ཕྔངས་བ། 

༨ 
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ངབ་དཀར་ 
° མ་ཀློག་ 

ཕཾ་ཉ་ཆེ་ན་པཾ། 
ངལ་བ། 

ཀྐྱ་བ། 
ཙང་རོང། འབས་དང་། 

གྲོག་རོང་དང་གཡང་ཕ་ཟབ་ 
མོའམ་གཟང་པ། ་ 

རཇམ་ཀློག'ཆུང་ངུ་ གཡང་ས་ཆུང་བ། 
ངམ་གློག་ཆེན་པོ། མཧྭཱཐྷ། གཡང་ས་དང་ 

ཅེང་རངཔ་ཆེ་བ། 

ངམ་ཇམ་ཤུགས་ འབད་ཅོལ་ལ་ཆེར་མ་ཉེས་ 

ཇམ་མཐོང་ཅན་ 

.པ་སྟེ། བློ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ 
ཏིབ་སླེས་ཞྱེ ས་པ ལྟ་བྲ། 

ང་ཧལ་ཆེ་བ། 



ཇུ ༠༡2. 

ཇམ་ཏུར།་ཅན། ཆོད་མེད་བཟའ་བཏུང་ལ་ ` 

ུ རེལ་བ། 
ངམ་ནག་ ཕེམཔ་མི་བདེ་ཞྭིང་ཁྲེ་བས་ངོ་ 

ནག་གམ གདང་ནག་རྟེ། 
རྫ གདང་རྒྱར་བ། 

ངམ་གནག་པ་ ཛཾ་དང་ཕེམས་ཤིན་ཏུ་ནག་པ། 

རམ་:ཕ་ ྦ ཧམ་པ་ཆེ་བ་དང་རང་བསྟཾེད་ ; 

ཆེབ་ར་ ཆིེ་བ། ་ཱ ། 

ངམ་འབྲོག་ ངམ་གྲོག་སྟེ། ` ཆུའི་་ཀློག་མོ། ཀླ 

ངམ་ཞེགས་ཞེགས་བཏང་བ་ རླམ་ཕེམས་ཀྱིཕ 

ྦ ཧམ་པ་མད་པར་བཏང་བཔབ་ལྟ། 

ངམ་རང་ གཙང་ཇམ་རང་། ཡུལ་གྱི་ཆརིང་། 

ཇམ་རུ་ ནད་ཀྱི་མིང་ཞྭུག་ལན། ། 
ངམ་ལྭ་ཧཔ་པ་ ཞེ་ལ་ཧྱབ་པའམ་ཞེན'ལ་ 

. ` ཡག་པ། 

ངམ་ཤིང་ ཀླ་ཤིང་ལ་འཇུག་རྩམ། 
ངཇམ་ཤུགས་ ཇམས་ཤུགས་དང་། རང་ཤུཌ 

£ ༡ ° འཇྲའཏ་ུནས་ཐ་ཏྭངཱ་པ། 

ངམ་ཤད། བདད་རྭོ་ཁྭ་ཕོགས་ཏྱི་ཡུལ་ 
མིང་ཞིག་དང་། སྟེང་འག་ 

བྟི། དེ་ནས་མཆེད་དེ་ངམ་ཤོད་ཐམས་ཅད
་ཆང་ | 

པཇ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། ཆོ 

ངམས་པ། འགྲངས་པ། ྦ 

ོ་ ོ  སྟེབཔ་ཙལ་དང་། ངར་ 
གྲ ་ གདོང་། ཡག་ཐར། ཀཇ་༨ . 

ྣ 6ཌ༩༩དུང ྒ 

ངར་དང་། ངར་འདོན་པ་དང་། བནག་ཀུ་ཞམཿ: 

ངར་འཇིན་པ་ལྟ་བུ་ལའངོ་། | 

ངད་སྐད་ 

ངར་རྐད་ཅན་ 
ངར་སྐབས་ 

བཤད་པའང ་ཡད། 

ངར་བསྟེད་པ་ 
ངང་ལ 
ངར་གླ་ 

ངར་ངར་པོ་ 

ངར་ཅན་ 

ངརྭ་ཆ་ 

ངར་གཏང་བ་ 

ངར་བཏགས་ 

ངར་འབུང་ 

ངར་དཱང་ 

གཅན་གཟན་ཁྲོས་པའི་སྐད་ལུ། 

པསྟག་དང་ཕེངྒ་ཡའང་། ། 

ཁ་ཆུ་འབྱར བག་ཅན་ཏེ།༩ ˆ 

སྣབས་ལུད་དང ་གཅིག་ཏུ་ 

ཅེཔ་ གསུང པ་མཾ། ། 

འུང་བསྙེད་པ། 

རྟག་ཕེང་ཁྲེས་པཞི་སྐད་ལྟ་བྲ། 

ཡུད་པ་མབུག་པོ། 

གྲེ་བ་ཁང་བ་དང་
། ངར་ 

བའམ་ཕྔར་བའི་སླ་སྟེ། ཇརཿ 

ངང་འཁུན་སྨ་ལྟ་བྲ། 

_ ངར་ཝལྡན་ཏེ། རྟ་དང་ཁྱི་སཾཌ 

ངང་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བྲ། 

ཤུགས་ཤྭམ་ཀྱེ་ཆ་ལག ! _ 

ཤུགས་ཉམས་པའམ་གྲི་བོགཔ་ 

ཡ་ངའར་འདོན་པ། རྟེབས་ 

ཉམས་པ་གསེ་བ་ལྟ་བྲ། 

སྟེབས་ཅལ་བསྟན་པ། 

ལྕགས་ཀྱེ་གབ་མིང་། 

ཀང་པའི་པྲས་མོ་དང་ལང་བ 

_ བང་ཤྱི་ངས་པ་བྱན་བཞམཇེ། 

ངང་ཡ་ཟེར། གཏམ་དཔེར། ངར་དུང་མ་རེད་ 

༤--ླ--- 



ངར་མདེག 

ངར་མདོག་ དམ་དྲ་བྱེད་པ། 
ངར་འདེན་པ་ ལྕགས་ལ་ངར་འདན་པ་དང་ 

གཅན་ཞཿན་གྱིས་ང་ཉ་སྐཧཿ ¬ 
_ ཞདེན་པ། 

ངར་འདེན་བྱས་པ། བྲི་དང་མདང་ཅེ་ན་པར་ 
། བྱས་པའམ་རྟེན་པོར་བཅ་བ་ 

ལྟ་བུ་སྟེ། དྲག་པར་ཤུགས་ཆེ་རྔ་བསྟན་པའེ། | 
ངར་ལྡན་ ངང་པ་ཅན། 

ངར་ལྡན'་བརྔངས་པ་ སྐན་པེ་སྤངས་བརྱབ་པ 

༥ ཉེས་པའི་སྨན་གྱི'དོན་ཅན་ཡིན 
མིན་གཟིགས་དཔད་གནང་། 

ངར་སྣབས་ སྟ་ལུད། སྟབས་ཡུད། སྟའི་ 
དྲི་མ། 

ངར་ཕཔ། ཤལ། ཧཱཌ། ཁོང་ཁྲཾ་དང་ང 
ཧྱལ་གྱིས་མྱེས་པ། བུ 

ངར་པོ། མ་དང་ཏ་དང་ཁྱི་མེགས་ཁྲི་ 

ྦ ཤུགས་ཆེ་བ། ཱ 
ངརད་བ་ དྱར་བའམ་སྡང་བ་དང་། པྲི 

སེགས་ཀྱི་ངང་འཇམ་པ། ང་ 

ར། ངང་རཱད་པ། 
ངར་ཤཕྱེད་ ཨཧྭཀྭརཿ ངང་བྱེད་པ། 

ང་ཧཀྱལ་བྱེད་པ། 

ངར་བླུད་ ངང་བཏང་བ། ངར་བྱད་པ་ 

སྟེ། དཔའ་དའི་ངར་བྱད་8་ 
_ ལྟས་ཁྱབ་པར་བྱ། ཉེས་པ་ལྟ་བུ། 
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ངར་འབེལ་ 

ངར་མ་ 
ངར་འཇིན་ 

ངལ་ཏུབ་བ 

ཇའི་མདོག་དམར་པེ་ངར་ 
འབལ་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། 

དཔའ་ཉིང་བརུལ་ཕཾད་པ། 
ཨཧཀཱྭར། ང་ཨཡིར་འཇིན་ 

པའམ། བདག་གིང་འཇེན་ 

པའི་བདག་འཇེན། 
ངར་འཇིན་པའི་ང་རྒྭལ་ ཨཧཀཱརཿ 

ངར་འཇིན་བླེ། ཨཧམཏེ། བདག་འཇིན། 
ངར་ཞིང་འཇིར་ སྐད་དཇེར་པེའམ། སྐད་ 

ངར་སེག་ 

ངར་གསོད་ 
ངར་བསད་ 

ངར་སླེང་ 

ངལ་ 

ངལ་ཀེན་པ་ 

ངལ་སྐྱིན་ 

རལ ངྱུབ་ཕ་ 

.ཞགག་པ་རྟ་ངྲའི་དེན། 
ཉེ་མིས'ཡག་པེའི་རམ་འབྱར་ 
བྲན་དུས་ཀྱིགྲེ རྐད་འཇྱང་ ་ྭ 
བ་ལྟ་བྲ། ྦ 

རྟོབས་གནོན་ང| 
མཐུ་རསྟབས་བསད་པ། ཤུགས 
ཅལ་ཉམས་པ། 

ཧཱས་ཤུགས་སྨེང་བ། 
ལུས་དྭབ་པ་སྟེ། མྱ་ངན་བྱིས་ 

ཕུང་པ་ཐང་ཆད་ཅེང་བླེ་ཡང་ 

གཏིཔས་པར་གྱང་པའ། | 

ཀིལས། ཕགས་ནད་མཇེ་ 
དཀར་དང་འྲད་བ་ཞིགི་མིང་། 
ངྲྱབ་པ་དང་། ཕྲལ་དྲི་བྲང་ 

ཆད་པ། 
ངལ་བ། སྐ་བྲང་མཉེཔ་པི། 



ངལ་ཆད་པ 

ངལ་ཆད་པ་ ཐང་ཆད་པ། 
ངལ་འཇུག་པ་ ལུས་ངལ་དྲྭ་འཇུག་པ། 

ངལ་སྟེགས་ བརི་གནས། པྲཾད་པ། ངལ་ 
ཚུགས་པ། མཉེལ་གསཾ་བྱེད 
པའི སྟེགས་བ་ལྟ་བྲ་ལའཾ།། 

ངལ་སེར་མ་ མཚན་མོ། 

ངལ་ཕང་ ངལ་ཞཱཾང་དུབ་པའི་ཕང་པ་ 
དང་། ཨང་ལུཔ་ཉཱེན་པས་ 

ངལ་བ་དང་རྱྱ་ཞེན་པས་ཕོང་པ་ལན། | 
ངལ་བ་ ཀླམཐཿ ཤམཿ བླི པཱཀ། 

` པཱིཾཏཿ ཨམ། ཨཱ་ཡཱས། ཁྱེས 

ཏེ་མཉེལ་བ། ཐང་ཆད་པ། དུབ་པ། ངལ་དུབ་ 

པ་ཟེར། ཨང།། ཤཱནྟ། སྐམ། བིཟཱནྟ། པར 
ལའ 'འ 

ཨམ། ཞཱེས་ཏེ། ཨངས་སུ་ངལ་བ། རྐུ་ངལ་བ། 

ཐུགབངལ་པ་ལྟ་བྲ། 
ོང ་ ˆ ངལ་ཐ་མྟེར་བ། མཚན་མོ། 

ངལ་སྦྱེན་མ་ མཚན་མོ། 

ངལ་མད་ ཨཤནྷཾ། །ཨཏརྟ། རྟབས་ཤྭར 

ྦ དང་ལྡན་པས་ངལ་བ་མེད་པ། 
ངལ་རོལ་ ངལ་བ་ཅན་ཧི་ལམ་ཅེལ། 

ངལ་འཆཚོ། ངལ་བ་ཡ་བར་བྱེད་པ། 
འོ ངལ་གསེ་བ། 

རོ ༢ ༧༧ ངལ་ཞེང་དུབ་པའི་མཐའ། ལེ་གོས་ཧ་ཅང་ངན 
པས་ངལ་དུབ་ཀྱེས་ལུས་རྒྱད་ 
པར་བྱེད་པ། 

ངི 

ངལ་ར ངལ་འཆོའམ་ངལ་གས འི་ 

དེན་ཅན། ཐང་ཆད་པ་ལམ 
གསོ་བ། ངལ་གཔེ་བ། 

ངལ་གསོ་ ངལ་གས བཞི་མང་། བྱ་བ། 
ངལ་གྲས་བ། ཨཱརཏི། ངལ་གསོ་ནམ་ 

བསྡད་པ། 
ངལ་གས་འི།འདུན་ས། རྐྱིད་ཚལ་དང་བཟའ་ 

ཅུམ ་ 
ངལ་གསའི་སྡེད' པཾངཏཾ། ? 

ངལ་གསེ་འི་བུ" རྷམ་བྲས། 
ངལ་བསུས་ ཤམཊ། དགེ་རྱོང་ཉིག་གི' 

མཚན་དང་ངལ་བ ་གཔོ ་བ འི 

ཞདས་ཆེག ། 
ངལ་བསོས་པོ། ཉམ་སྲམ། 

ངལ་བསྲས་པ་ བྲིམཿ ངལ་པཔར་ཚིན་པའི 

དདས་ཆེག | 
ངལ་བསས་པ། བྲ མ༩ཿ ཉམ་བྲས། 

ངལ་བསྲས་བུ" རྷམ་སྲབ། 
ངས་ བྱེད་སླ་ལྡན་པའི་ང་སྟེ། ང་ 

ཨེཔ་པམ། བདག་གིས་ཞྭེས་ 

པ'ཌྟ་བྲ། 

རཔ་པ་ བརྟན་པ་དང་གཟུ་ལུམ་ཅན། 
ཇེ གྲངས་གནས་ ༣༤ བཀའ་ 

འགྱུར་པ་ཏི་ཕེ་བཞྱི་པ། 



༅༤་ 
༠ 

ང་ ཀཿ ངང ང་བ་དང 
གྲངས་གནས་ ༄༅༤ 

ངུ'སྐད'འདེན་པ། ཕེམས་ཕྔུག །མྱ་ངན་ཕེགས་ 

ྦ ཀྱིས་སྨེ་ངག་འདོན་པ་སྟེ། 
ཤུམ་སྐད་འདེན་པ། 

ངུ་རྒོད་དྲགས་ ཤུགས་ཆེན་པེས་དྲ་བ། 
ངུ་རྐོད"འདེན་བྱེད་ ངང་ལ

 

ངྱུ་ཁག་མེ་ཚད་པ། ཕལ་སྐད 

ལྭ་ང་གྙའི་ཁ་ལུག་ཟེར། 

ང་འདོད་ ངརིིཿ་ཏྲི། ༧ ང་པར 
ཕེམས་པ། 

ངུ་བ་ ཨཱཀནྟ། ཞྱེ་སང་ཤུམ་པ་ཟེར། 

ངུ་བ་པེ་ ངྱ་མཁན། 
ངུ'བྱེད་ རོདྭཙ། ཀརཿ ངྲ་བར་ 

་ བྱེད་པ། 

ང་བ ངུ་ཤོར། ངྲ་སྙིང་འདེད་པ། 

ངུ་བྲོ་དགོད་  དྲ་ཉིང་གད་མེ་ཤཾར་ཐ། 
ངུ་མ་རྒད། 

ངུ་བྲཾ་རྒོད་བྲོ། ཇ་བ་དང་མཉམ་དྲ་གད་མོ་ 

རྒེད་པ། ྦ 

ངུ་'འབྲས་ ངུ་འབད་དམ། ངྲ་ཉིང་ 

ྦ འབྲས་པ་ིན་ནམ་རྩམ་མ། | 

ངྱུ་འབོད་ དྲ་བཙྙན་འེ་དོད་འབོད་པའི་ 
ཚ'དམྱལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཏི། ང་ 

བྱེ ཉིང་ཕྱབས་འབོད་པ། 

>» 

༡འབོད་ཆེན་པ་ ཆ་དཿཔཝ་འབཾད་ཝ་མཌ་ཏཔ 
ངུ་རྔ མྱ་ངན་གྱེ་ངྲ་སྐད་ཆེ་ན་པཾ། 
ངཿ མྲ འྨ་ བྱུམ འི་རི་གཔ་ཤིག ཀཿ 

ངུ་རུ་འཇུག་པ། པྲ་གུ་ངྲ་ཇེ་འཇུག་པ། 
ངུལ་བ་ ངྭ་ཉིང་ཛུག་བྫལ་དའེ་ 

གཏམ་སྨ་པབ། 
ང'་ཤུར་ཅན་ ཕ་ཁཱ་ཁཱཧཾ་ཅད་མེད་ཕས་ང 

མ།ཁན་ལཡའ། | . ུྲ 

ངུ་ཤོར་ དབང་མེད་དྲ་ང་ཤོར་བ། 
ངུག་པ་ ཇང་བ། གཉད་ལོག་རྐབས་ ༤ 

སྣ་སྨྲ་ངྱང་བ། 
ཇུད་མོ་ ངུ་བཞི་ད་ལྟ་བ། མྱ་ངན་ 'ེ 

ཕོགས་ཀི་མ ཤང་བདི་ནད། 
ངུད་མེ་ཆེ། མོག་ར་གཏང་བ། ཐྲུ 

ུད་མོད་ ཅ་བ 'སྐབཔ། ྦ 

ངུད་མོའི་ལྨ་འདོན་པ་ ཅང་བཞི་སྐད་ཐྲེན་པ། 
ངུ་སྐད་གྱབ་པ། ; 

ངུར་ཀ་ མེ་ལྟ'བུའི་དམང་པ།་ མེ" 

ྦ ྭ བརྒལ།དམར་པོ། 

ངྱར་ཁ་ ཕིཤཾགཿ དོན་གོང་འྲད། 

ངར་།སོས། ༤ འཏ་ཏཾ་སེང་བདག་ཚས། 

ངུར་འཁུན་ ཛཱང་ཅུཾང་འཁུན་པ། 

ངུར་རྒྱགས་རྟོད་པ་ དྲར་ཤྱགས་ཕྩོད་པའི་དན' 

ཏེ། མི་འཆི་ཁང་ཆེ་དིའི་ 

ཟ་སྐལ་ཟད་པའི་ཏགས་པ་དར་ད་འྭའོ་བའི་ཡམ་ ༧ 
༤---+ ཇེ « ༤==༧ས༅. 
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ངུད་སྒྲ་ཅན 

གྱགས་ལྟ་བྲང་ཟས་རྩགས་པ་སྟེ་དེན་དྲ'གཉེ ང་ 
བའམ། ཡར་ན་རྣད་པ་རྟེ་ཟ་བ་དང་འདྲ་ྱེས་ 
པའ། །ཞྱེས་གསུངས་པེ། ། 

ངྱར་སྨྲ་ཅན་ ཕག་ཤཾད། ཕག་པ་ཕྱི་ཡའང་།། 
ངུར་ངུར་  ཅང་ཁྲངར་གྱི་ཟླ། 
ངུར་པ་ ཙྲཀླཀཔྦྤཿ ཀེཀ །གསེར་བྱ་ 

ངང་པ་སྟེ"ཤིང་རྟའི་ལུས། 
འཁར་ཡ་ཅན། གཉིས་གཉི་ས་ཕྱོད། མཚན་མོ་ 
བྲལ། འད་ད་པ་ལྡན། ཅ་ཀ །དདབ་ཆཌ'གསེང་ 

ཝལྡན་ཕགས་མེང་གི་རྣམ་གྲངས་པེ། 

ངུན་པ | ཧན བཏ ནད་བ་སེ། ཐན 
དམང་པའི་མེང་། 

ངུད་བ་ བླང་གི་སྐད་དང་ཕག་པ་ཕཌ་ 
ཀྱ་སྐད། ངང་པ་སེར་པའི་ 
མིང་ཇམ་རསྙམ་མ། ། 

ངྱར་བ་ཆེན་པ་ བོད་ཀྱིབ་མ་ཅིིག་གི་མཚན། 
ངྱར་མོའབྲ་ལྕེ་ རྗ་སྨན་ཝྔམ་བྲ་ངེ་ངཝ་བྱཾ' 

མིང་། | 

ངྱར་སྨོག་  ཀཏཿཨ། གུར་གུམ་མདོག་ 
དང་། དམར་ཕྲེར་དང་། 

ཚས་ཀྱི་སྙིགས་ལས་བཅོས་པའི་'མིང་རྟེ། ཆོང་སྩཌ 

མའི་ནང་བཅོས་པས་མདག་བསྦྱར་བ་དེའི། | 
ངུར་སྨེག་གོས་ དགེ་སླང་གི་ཆོས་གོ་བ། 
ངུར་སྨེཾག་རྒལ་མཚོན་ཅན་ དགེ་སློང་། 

ཅུ 3 

ངུང་སྨིག་ཆེན་པོ་ ཀླ།ཡྲལ ཧཏིཀཿ རངས་ 

རྒྱས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཆེན་པའི་ 
ན་བཟའ། 

ངུར་སྨིཾག་འཆང་བ་ དགེ་སློང་། 

ངུར་སྨིན་པ་ - ཧྱ་མེན་ཟེར་བའི་སྨན་ཤྭིག་ 
གི་མེང་། 

ངུར་ལ།བུར་ལན་ སྟག་གཟིག་གི་སྐད་ལྟ་བུ་ 
ཊིག་ལའང་།། 

ངུར་རལ་ བྱ་མཐྲིང་རིལ། 

ངུས་ཀྐལ་ ངུས་ཤིང་སྐབས་སུ་བསྐུལ་བ། 

ངུས་བྱང་ རདན། དྲས་སོ། ། 
ངྲས་ལྲས་བྱང། མེག་ཆུའཾ། ! 

ངེ་ བྲངས་ 9༩ དང་། ཏིཇ་ 
ངེ་འཇིན་ཉེས་པ་ལྟ་བྲའི'ཕྲད། 

ཁཕྱང་ངེ་དང་། ཟེང་ངེ་། རང་ངེ་ཞྭེས་པ་ལྟ་བུ། 

ངེ་མོ་ དགས་ཅན། 
ངེད་ ཨཧ། ང་ཅག །བདག་ཅག 

དང་། ངེད་ཀྱི། ངེད་རྟམས་ 
ཀྱི་ེཔ་པའི་མང་ཆིག་ཅན། 

ངེད་ཅག་ ཡུ'་པུ་ཅག །ཇང་འེ། འུ་ཅག 

ང་ཆོ། ངེད་ཆ། ངེད་རྣམང། 

བདག་ཅག་ཅེས་པ་ཉམས་དན་གཅིག། 
ངེད་ཉེད་ ངེ ད་ཁ་ན།ངེ ད་རང་།ང་ངང་ 



ངེས་གཉིས 

ང་ཅག་རྣམ་པ་གཉིས། ང་ 
གཉིས། ངེད་རྤུན་གཉིས། 

ངེད་རྣམས་ ངེད་ཅག། ངེད་ཆོ་ ང་ཆོ། 

ྦ ངེད་དག་ཅེས་པའ།། 

ངེད་ཆེ རེད་རྣམས། ང་ཆོ། 

ངེད་རང་ ང།རྔང་། | 

ངེད་རང་རོ་ ང་རང་ཆོ། ང་ནམམ། 

ཌེར་བ་བ། རྟག་མགས་ཏཀྱི་སྐད། ྦ 

ངེས་ བླེ་ཡིད་ལ་བཟུང་བ་དང་ཚད་ 

མཔ་ངེཔ་པ་དང་། གཏན་ 

འཁེལ་བ་དང་། ཐེ་ཆོམ་ མེད་པ་ལའང་ང་།། 

ཇེས་ཀུང་ངྲེས། ཤེན་ཏུ་ནས་ཀྱང 'བདེན་པའི་ 

དན། བདེན་པ་བདེན་ཀྱང་། 

༦$2© 

ངེས་བཀླམ་ ནི་ཀར། ཿ 

ཌེས་སྐྱོད་ ཀཱརབཱེཿ ངེཔ་པར་རྐྱེད་པ་ 

དང་། རྔོ་ཆོད་གཅིག་གི་སིང་ 
ངྲེས་ཁ་རག་ བྲོད་ཀྱི་ཡུལ་མེང་། ་ུ 

ཌྲེས་ཁབ་ ནིཧཱྲཿ ཁྱབ བྱའི་ ཡུལ་ཕྱི་ནང་ 

གང་ ཧ་ ཆེ་ཆུང་ ལ་ ཁྱབ་བྱེད་ 

གང་གང་གིས་ངེབ་པར་ ཁྱབ་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲའ།། 

ངེས་ཀགས་ ནྲིསན་ ནིཀཱཌཿ༔ སླ་མྱིའི མིང་། 
ངྲེསླ་ཀློལ་ ནིལློག། སྭག། ངེས་པང་གྲེལ་ཏེ། 

སྨན་དང་། 

པངས་ཧྱམ་ཏེ། 

པར་གྲོལ་ ཡྱི མ་པ་ཉྭ་བ། 
༤༧༩༠ ༤... © 

དམ་ཆས་དང་། 

ནད་དང་འཁར་བ་ཡས། ངེཔ་ 

ངེས་འཇུག་གམཉེ་ཕྱོགས 

ཌཇྲེས་འགུགས་ ནིག ༩། ངེས་པར་འགྲུགས་ 

པའི་དན། 

ངྲེས་འྭའཀོ་ ན་ཀྭཿ ནིགམ། 5ཀྲཿ ངེབ་ 

པར་འགྲོ། དག་ཞིང་མཐྦ་ངིབ་ 
མུ་ངེས་པང་འགྲོ་བ་ལྟ་བྲ། 

ངྲེས་དལ། ནིེདད་ སྨད་པ། 

ངེས་རྩལ ཧིྷིཾཏཿརྦརཾ ངེས་པར་རྱྱལ། 
མརཔ་ཧས་དང་དྲག བཅམ་ 

པ། དྲག་བདུད་ཉེན་མོངས་མགསལས་ཧྱལ་པ། 

ཌྲེས་རྒས་ ནིཀླམྤཿ ངེས་པང་དྲ་རྒྱས་པ། 

ཌེ པ་ད ནིབཱད། སེམས་ལ་ངེས་པའི་ 

ས་ཐོས་པ། 

ཌེས་སྐྲེབ' ནིཔྲཾ། ཡོག་ལྟ་དང་བྲེ་ཆོམ་ 

བྟེ། བདེན་པར་ཕླིབ་པ། 

ཌེད་སྒྲོགས་ ནེ་ཧཱད། ཟླ་ཙམ་གྱི་མིང་དང་། 

ངེས་ཆོག་བཟླག་པ། ནོར་ 

འཕྲུལ་མེད་པར་ཀློག་པ། 
ངེས་ངས་པོ བདཏན་བདེན། 
ངྲེས་གྲཅོད། ནྲིཀངམ། དམ་ཆས་ཏེ། 

བདེན་པས་གཅོད་པ། 
ངྲེས་ཆེར་མེད་ ངེཔ་པ་མེད་པ། བརྟན་བདེན 

མ་ཤེས་པ། - 

ངེས་འཇུག་ ནཾཏཧཱུཾ། ཡིད་བཏན་པ། ཐྲེ་ 
ཚོམ་མོད་པར་ཤིད་ཆེས་པ། 

ངས་འཇུག་གམ་ཉེ་ཕྱོགས་ བནིབེཤཿ 



ངེས་འཇུག་པ 

ངེས་འཇུག་པ་ ཨཱཱས། དགེ་རྡིག་ཕེགས་ཀྱི་ 

ལཔ་ལ་ངེཔ་པར་འཇུག་པ། 

ངེས་འཇོམས་ ནིབརན། ཕྡིག་པ་དང་བདྲད་ 

ངས་བརྗོད་ རྲིལ། མིང་ཆིག་གི་ཟླ་བཤད 

བྱེད་བཞུའི་ཡ་གྱལ་ཏེ། 

སླབ་པའི་སླའཾ། ཇོ་གཡྲེད། རོཛཿ ངེས་བརྗེ 

རིག་ཕྱེད་ཅེས་བྱའ། ། 

ཇེས་ཉམ་ ནཱི། ལྟང་བང་ངེས་པ་ 

གག བདབམ་ཆད་པ་ལྟ་ཐང་འཇུག། 
ཌེས་༡ལ་དྲུས་ མཆན་མོ། ྒ 

ངེས་ཆྙེད་ བདེན་པ་མའོང་བཞམ་ 
ཤྲེས་པ། 

ངྲེས་གཏན་ དུས་ཆོད་དང་བྱ་རིམ་སགས 

གཏན་ཏིག་ཇངེཔ་པ། 

ཌྗེས་བརན། དབནྱིུཔ། སྡིག་པ་ནས་ 

_ ཐང་བ་དང་། བདེན་པའི་ 

པ་ཐྲབ་པ་ལྟ་བྲ། 

ཌཇྲེས་བྟ་ན་ ནིདྡྷཤཿ ལམ་གནས་ཕོགས་ 

ཡེགས་པར་བརྟན་པ་དང་། 
དངོཔ་པ་ངེས་པར་བརྟན་པ་ལྟ་བྲ། 

འཇིག་ཉེན་ནོར་ཛྫས་པམ། 
གོས་དང་། མངབ་རྱྱས་ཀྱི་ 

གཱ་ འཕང་ཕགས 'ངེས་པ ར་འ པབ ཅ
ང ་བ། 

ཌེསཐབ་ 

ད་ཀྱི་ 

༠༡༧ ཌཇྲེས་པ 

ངེས་དག་ ངེབས་པར་དག །རྐྱཾན་དང་རྫིག 
སླིབ་དྲི་མ་ཕཾགས། 

ངེས་དོན་ ནིཾདྣཱ། ཀུན་ཇྫཾབ་ཀྱིས་མ་ 
བསླད་པ་དང་། དེའེ་ 

དགངས་པ་གཉན་དྲ་དྲང་མ་དགོས་པར་དན་དེ་ 

ཉིད་ཀྱི་ཐྲོག་དྲ་ངེས་པས་ན་ངེས་དེན་ཞམ་དེན་ 
ྦ དམ་བདེན་པར་བརྗིད། 

ངྲེས་གདུང་ ཕྔིག་པའི་ལས་ཅན་བྱི་འགྲོ་ 

བ་སྟེ། སྫུག་བརྔལ་ཕགས་ 

ཀྱིས་ངེས་པར་དྲ་གདུང་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

ངེས་འདེར་ ནཾ ཤཱན་པ་འདང་བའི་ 
ཝྦྲུལ་གྱི་མེང་། 

ངྲེས་འདེངས། ཨད་ཆས་ངས་ཤེས་ཆྙེད་པ་ 

དང་།. ངྲེས་གཏན་ནམ་ར' 

འཕྲད་བ། 

ངེས་ལྡན། ཤེས་རབ། ཤིས་རླབ་ཅཧཾ། 
ངྲེས་གནས་ པེདི་ ྦ 

ཌངྗེས་མནར་ ནིཧནན། ངན་འགྲོ འི་ 
སེམས་ཅན་དང་རྲིག་ཝུང་ 

གིས་འབགས་པའི་མྱེབ་འབྲེ་རྟམས་ལ་འཇུག | 

ཆྲེས་རྣང་ དངོཔ་པོ་པགས་ཀྱེ་མཚངས་ 

ཆད་འདྲ་བ། 
ཇེས་པ་ པུཧུ་ཏི། ནཾ་ཤཙཨཿ ནི་ཨཏཿ 

ནི་ར། ནི་ཤཱིཏ། ནིཏ་། ཧཱཧཾ། 

བདེན་པ། པྱས་བ་མེད་པ། ཛྫན་མིན་པ་དང་། 



ཇེེས་པ་༧ 

ཡིད་ཆེས་པ། དོགས་མེད། གཏན་འཁེའ་བ། 
ངྲེས་པ་ལ། རྐ་ངེས་པ། གནས་ངེས་པ་ 

དུས་ངེས་པ། འཁང་ངེས་པ། 

ཆེས་ངེས་པའ། །དེ་ལ་འད་མིན་སྣ་ཆོགས་ཡོད། 
ངེས་པ་ལྔ་ལྡན། དྡཾ་རྗེ་འཆང་། 
རྲེས་པ་ཅན་ 

བླས་བའེ་ཆད་ཅན་ཡའོ། ། 
ངེས་པ་ཉིད་དུ་ བདེན་པའི་ང་བདམ་མི་བླས་ 

བའི་ངང་བཅིན་ལན།། 
ཡིད་ཆེས་བརན་བདེན་བྱང་ 
བའམ་བདེན་པ་མྲབང་པབ་ 

ལྟ་བུ་ཉིག་གམ་སྩམ། 
ངེས་པའི་དོན་དུ་ན། ངེས་དན། 
ངེས་པའི་སྐྱོད་པ་ཅན་ དིཌཏ། མཆོད་ནྦྱིན་ 

གྱེ་ལས། 
ངེས་པའི་ཕུང་པོ་ ནི་ཡཏྐདྡ། ངེས་པ་ཐྲམས་ 

ཅད། དཔེར་ན། བཟུགས་ 
ཀྱི་ཕུང་པ་ཟེར་ཞ་གཟུགས་སུ་གྱང་པ་ཐམས་ཅད་ 
བརྫས་པ་ལྟ་བྲ། 

ངྲེས་པར་ ཨྲཤ། ནུན། ཅི་ནས་ཀང་། 

འགྱར་བ་མེད་པ་དང་། 
གོར་མ་ཆག་པ། ཤིན་བཱ་ཉེས་པ་དང་འདྲའཾ། | 
ངེས་པར་ཀུན་མྦྱིན་ ཨཔཱདྲན། ངེས་པར་འབྲེ 

ཤཿ ལེ ཕྱིན་པའམ། ༦ 
ཤྱ ་གི་དངས་པ་ཀུན་ངེས་པར་ཕྱེན་པ། 

ཌེས་༥༠༨༩ ཧངས་ 

བདེན་པའི་ཚས་ཅན་ནམ་ལི་ 

©2༡¿ ངེས་པར།འཇུག།པ 

ངེས་པར་སྐྱེ་བ་ བསླབ་པ་ལས་ཤོན་ཏན་ངེས་ 
པར་མྐེ་བ་དང་། བརླཾམ་པ་ 

ལས་རྟོགས་པ་དང་། སྨོན་ལམ་ཤྱི་དབང་གིས་ 

དག་ཅིང་དྲ་དང་། ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འཁོར་ 
བང་དང་། རྒྱ་ལང་འབྲས་བུ་ངེས་པར་།དྐྱེ་ 

ངེས་པར་དགའ་བ་ པེམས་ངེས་པར་དྲ་ 
ྦ དགའ་བ། 

ངེས་པར་འགུག་ ནིཀ8་ཏ། ངེས་ཅན་དྲ བཀྲག 
པའི་དྭ་་བ། 

ངེས་པར་འགྱར་བ་ ནཡམ། བླམ་བ་མེད་པར 
འགྱརང་བ་སྟེ། མ་འཇངས་པ། 

ངེས་པར་འགྲོ་བ། ནྟཾསང༩ེ། ངེས་ཅན་དུ་ 
འགྲཾ་བ་དང་ཡང་མྱང་འདམ་ 

ལའ། | 
ངེས་པར་ཏལ་བ་ བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ 

མཚན། 

ངེས་པར་བརྒལ་བ་ ཡི ང། མཐརང་ཕྱིན་པ། 
ངེས་པར་གཉོད་པ་ ནིགཡཿ ཨྦལ ཤཐྷཔྲ། ངེས 

པར་ཆེད པདི་བྱེད་པ་པཾ་དང 

འདྲེལ་བ། 

ཌྲེས་པར་འཇུག་པ་ ངེས་ཅན་དུ་ཞུགས་པའི་ 

ལཾ 



༢༡༣༨ བ་ཀ ༡-ས།༡༧༢༡༡༩༡༩༩༡༢༡༠༢༨༦༢༩༡༢༣༤ ༢༢༡༡ ་ད་ཀཧྱ་ྱ་'་༩༩༩༡༡ཀོ་ཀ༡༩༡༡༤ ༡3 ༡༡༩༨༡༡༡ཟ ༤་ལྲ:༡ྲ:82""ྫླ། 

ངས་བས་མཏཿཧ་ 

ངེས་པར་མཉན་བྱ། ཁས་བླངས་པ། བུཔ་ 
མཐའ། 

ངེས་པར་རྟོགས་པ་ ` ནྭི་དུཔན། ནི་རྔུཔཊ། 

ཨྦཀཏྤའཱ། .ཕྱེ བྷེ'༡ཏ གས་མ: 

༦7 

དམྲ་ད་བར་ཀྱང་པ། ་སྱོང་ལམ་རེ་མོ། ,སྐྱར་ལམཿ. 

བཟོད་པ། ཕྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གམ་འཇེག་ཏེན་ 

ཆོས་ཀྱི་མཆག་ཅེས་པོ། ཡབ 

ཌྲེས་ པར།འཕྱེན 'པ' བངས་ཧབ་ཀྱིབ་མེ 'འགྲོ་ 

ལེགས་པང་རྟགས་པ། རྣམས་འཁར་བ་རག་བརྫལ་. 

ཌེེས་པར་བརྟན་པ་ འཇིག་པ་དང་བྲམ་བམ་ གྱེ་གནས་ལས་ངེས་ཕར་བཏན་པ་ལྟ་བྲ 

མ་གས་པའི་ཡམ་རྟ་བ། ཌེས་པར་ བུང་ བེམཔ་མྐོ་བ། 

ངྲེས་པར་བྟརན་པ་ ལེགས་པར་བཏན་པ། 

ཌྲེ་ས་པར་བྲིཔ་ འཆེ་བ། 

ངེས་པར་ཐིམ་པ་ བདེན་པར་ཐྲིམ་པ། 

ཌེས་པར་འཐབ་པ་ ནྙེསྙརཅ། དྲབ་གཤེད་ 

ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་འདྲབ་པ། 

ངེས་པར་གཉོད་མཛད་ ནིཾླནཱ། ཧྭ་ཅིག་གི་ 
མཚན། 

ངེས་པར་གནོན་ ནིགིལཿ དུག་གསུམ་ཉ་བ། 
ངྲེས་པར་བརྣྟགས་པ་ ཡིད་ལ་དདེ་དེན་ཏེ་ 

བུ་ངེཔ་པར་བསམ་པ། 

ཌངེས་པར་ འབྱུཇ་ བ་ འདུལ་བཞརྐཐམ་མུ།, 

གདན་མི་ཟ་བར་ཐབ་པར་ 

བྱ་བ་ཞེ་ས་པའི་དོན་རྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ལས་གསུངས 

ཏེ། ངེས་པ་ནི་གདན་མེ་ཟ་བ་དང་། འབྱང་ཐ 
ནི་བྲབ་པར་བྱ་བ་ལ་ཆོག་གྲོགས་ཀྱིས་ག་དགས་ ༦; 

པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྟེཕ་གསུངས་པོ། | 

ཌེས་པར་འབྲང་བྲས་བཏྟན། འཁར་བ་ཡས་ 

` ཨིད་ངེས་པར་འབྱང་བའི་ 

བརན་པ་ཐྲ་བ་པ་ཏ་བ། 
ཌཇེེས་པར་ འབྱུང་མ ཕྱིར་ཕུད་པ་དང་ཡུལ་ནསའ 

ཇེས་པར་སྤངས་པ་ པྲཏིཞེ་ཕྭག། ཆར ༢ ཁཝ་ བཏན་པ་ཕགར མཿཏཉཇུ་གྲ»། 

ཀིམ་མི་ དག་ བཞི་ ལས་ཁལ་ ངྲེས་པར་སྦྱར་བ་ པྲཏིཔརཿ སྐོབས པའམ། 

མཐངའ་གཅིག་ཏུ་སྤངས ་པ། སྲཇ་ཐ 

ཌེས་པར་བོད་པ་ བློ་ལ་ངེས་པར་བྱེད་པ། ངྲེས་པར་སྦྱོར་ མལྭཾནི་ཡོཛན། གཏན་ཐིག་ 

ཕེམས་སཱ་དན་པར་བེད་པ། གམ་འགྱུང་མེད་དྲ་བ་ཡམ་ཡ 
ཉདན་མ་བྭག་པ། འགད་པ་ལྟ་བྲ། 

ངེས་པར་བྱེད ་པའི་ཆ་དང་མབུན་པ་བཞེ་ ངེས་པར་འཆེ་བ་ ནཱིངཊ། གསད་པར་ཙམ་པ། 

- ཕྱྱོར་ལམ་རྟེ། ཟླྱཾར་ཡམ་དྲད་ ངྲེས་པར་འཇིན། བདེན།པས་འཇིན་པ། 



ངྲེས་པར་འཇིན་པ 

ངེས་པར་འཇིན་པ་ རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ལྟ་བུང་ 

ངེས་པར་བཟུང་ 
བླས་མེད་རྗེས་ཕུ་འཇིན་པ། 
ཡྲིཀཱ་ཏཿ རྗེས་པུ་ངེས་པས་ 

བཟུང་བ། 
ངེས་པད་ཁགས་པ་ ནི་ ཤྲེཡས། ཐྲརང་པ་ 

དང་ཐམས་ཅད་མ།ེན་པའ་ 

ག་འཕང་ངམ་རྟམ་འདྲེན་ཡམ་བཟང་ལའང་། | 

ཇེས་པར་སྤེམཔས་པ་ ངེས་པར་སེམས་པར་ངྱེད། 

ཇེེས་པང་བསྲེག་ མེའེ་རང་བཉིན་དང་། 

ཇེས་པོ་ 
ཇེས་པོ་བང་ 
ཅི ས་སྤེལ་ 

ཌྲེས་པས་ 

ཇེས་ཕྲ་ 

ཇེས་ཀྱ་པ་ 

ཌེས།བྱེད་ 

ཌེས་འབད་ 

ངེས་འབབ་ 

ངེས་འ ང་ 

སས་ཀའི་དུས། 
ནི་ཨམཿ གཏན་འཁེལ་བས། 
ནི གསལ་པར་ཤེས་པ། 

བརྟན་པོ་བྱང་། 
པྲའི ཏ། ངེས་པར་སྤེལ་ཏེ། 

བསྟན་པ་དང་རཾགར་རྱུད་ 
པགས་ངེས་པར་སྤེལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

མཚན་མོ། 

ནི་ཡམཾ། ཁསམ་ལེན། 

ཡས་དང་ནྲ་མ་ང་ དོག 
གི་མིང་། 
ངེས་པའམ་བདེན་པས་ 

འབད་པ། ` 

རྐྱེན་ངན་བྲག་འབབ་ལྟ་བུ། 

ནིཿསངཊ། འཁར་བ་ལ་ 
བླེ་ལོག་དམ་ཡིད་ཐང་ 

ངེས་ཨམ།ཤུང 

ཆད་པ། ཉན་རང་བྱང་སེམས་བཅས་པའི་འཇུག 
ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཅོ་བ་། ཡམ་བྱི'གཅོ་པོ་ 

རྣམ་གསུམ་སྟེ། འཁྲོར་བ་ལའེ་ལོག་ནས་ཨིད་སབྐྱོ་ 

བ་དང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ 
སྒོམས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བང་མཐྲའ་ 

བཅལ་བ་སྟེ་གསུམ་ཡའ། | 

ངེས་མེད་ དུས་ཚད་ཕགས་ངཇེས་གཏན་ 

མེད་པ་དང་། ཆ་མད་ 

གཏལ་མེད། རཾ 

ངེས་དམན་ ནིཧཱུཾན། དམན་པར་ངེས་པ། 
ངེས་སློད  ནེཏཱད། གཉན་གྱིས་སྨེད་པར 

ངེས་པའམ གཏན་འཁེལ་བ། 
ངེས་ཆེག། ནཧེརཀྭ། ནིདྭཏ། སླ་བཤད། 

མེང་གི་དན། 

ངེས་ཆག་དུས་ སྣཾན་ཟླ་དང། ཆུ་སྟད་ཟླ་བ་ 

གཉིས་ཀྱེ་མེང་། 
ངེས་ཆོགས་ ཞནཾཙ་ཡ། གངས་འདས།་དང་ 

གྲངས་མེད་ལྟ་བུ། 

ངེས་མཚུངས་ ནིཤཿ ཆ་འདྲ་བའམ་དོན་ 
མཆངས་པ། 

ངེས་མངས་ པདེན་པས་མཇེས་པ། 

ངེས་བཟུང་ འདི་དང་དེ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་ 

*༢ = £ རྲེ་བླ་བ་ཐེ་འཇྲུཝ་ཏུ། 
ངེས་ཡམ་ཤུང་ བད་ཀྱེ་ཡུལ་མེང་ཅིག | ° 
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ངེས་ལེགས 

ངེས་ལེགས བྲང་པ། ངེས་བཟང་། བདེན 

བཟང།་། མངན་མྲབ་ངེས་ 

ལེགས་ེ པ་པ་ལྟ་བུ་ཐང་ཕ་དང་ཐམས་ཅད་མེན 

པའི་གཾ་འཕང་། 
ངེས། ཤེས་སྐྱེས' 

ངེས་སྲེག་ 
ངེས་གསལ་ 

ངེས་བསགས་ 

ངྲེས་སླེད་ཕངས་ 

ཡེད་དཔྱོད་ཀྱི་རྟོག་པ་རྐྱེ་བ་ 
དང་། ཡེད་ཆེས་དད་པ་ 
རྐྱེ་བ། 

མེ་ཉི་དང་ཕཾབ་ཀའི་མིང་། 

ནིབྷཿ ཞེཀཱཤ། གནཕ་ལུགས 
བདེན་པ། 

ནེཏཱ་ཨཿ མང་པ་གཅིག་ཏུ་ 
བསགས་པ་ལྟ་བྲ། 

ནིཏཨཱཿ དངོཔ་ཆས་ལ་ 

གྲིད་པ། 
རམཊི། མུཁ། གདང་དང་། 
ཞུལ། བཅུན་རས། 
ང་ ཁྲལ་དང་འདྲ་བར་རྩམ། 
དགའ་བའི་གདང་། 
གཞུན་ལ་མ་བསྟས་པར་རང་ 

གཅིག་བྭ་ཙར། ་ 
གཏམ་དང་བྱ་ལས་པགས་ 

རྒྱབ་མདུན་མངན་ལྐོག་བྱེད་པ། 
རང་རང་གི་ཏྲོབ་སྐལ་ལམ་ 

ཟུར་སྐལ། 
དངོསུ་དང་གསང་བར་འཇུག། 

༦༢༡ 

༤༢ 

ངོ་སྐྱད་ 

ངོ་བསྐེཿ ད་པ་ 
༈ོ༠ ཁྲལ་ ཱ 

ཛོ་ཁེ བས་ 

ངོ་ཁར་ནཱ་བ་ 

ངོ་ཁྲེལ་ 

ངོ་ཅབ། 

བུ་ཡོན་བྱི་མ་ཙའི་སྐྱེད་ཀ་ 
དང་། ཨར་བརྐྱེད་པ། ཨར་ 

འཕེལ་བ་ལ་ཐ། 
མི་ང་ངང་བརྐོད་པ། 

མི་ང་རེ་རེའི་ཁྲལ་དང་། ཁ་ 

ཁྲལ། གཡར་ཁྲལ་ཊེས་པ་ལྟ' 
བྲ' ཡའང་། | 
གདང་ཁེབས། 

_ གདང་ཐད་དྲྭ་སྨ་བ། 
རང་རྒྱ་མཚན་དྲ་བྱས་ནས་བྱ་ 
ལས་ངན་པར་འཇེམས་པས་ 

ང་ཆ་དང་། གཞུན་རྒྱུ་མཚན་དྲ་བྱབ་ནས་བྱ་ཡས 
ངན་པར་འཇེམས་པའི་ཁྲེལ་ཡོད་པ་ཡའེ། ། 
ངོ་ག་ 

ངོ'ག་འདྲ་ 

ངོ་ཀྲང ས་ 
ངོ་ཀླན་ 

ངོ་དགའ་ 

ངོ་དགར་སླ་བ་ 

ངོ་ཅག་ 

ང་ཤེས་པ། 

གདང་ག་འདྲའམ་ང་ཤེས་པ་ ་ ཆི 

དངས་གྲངས། 
་ོ་ 
མདུན་དུ་བརྟད་པ་དང་། 
ཨང་ང་ཉི་བཞམ་བདེ་བ་ 

ཡའང་། ། 
བཅོས་མཕ་མདུན་དུ་སྟན་ 

བསྟོད་སྨྲ་བ་དང་| ངོ་ཐུག་ 
ནས་མླ་བ། 

རང་ཅ ག།ཅེས་པའི་མང་ཆིག། 



༼ོ“ཆེ་ ` བས་ཅད་ཆེ་བ་ལོ་ཅྭ་བས་ 

དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ 
མཛད་ནས་ང་ཆེ་ལགས། ཞེས་པ་བྱས་འུད་དང་ 

དྲིན་གཟེ་ཆེ་བ། རོ 
ངོ་ཆེན་ ཊུ་ངཾའི་འགོ་འདྲེན་བྱེད་པ་ 

སྟེ། ང་སྲུང་བ། ངོཾ་ལྟ་བ། 

ང་ཆེན་བྱེད་པ། མི་ ཡ་ང 'ཆེན་འཆོལ་བ་ཞེས་པ་ 

ལྷ'བུ། 

ངོ་ཏི་ ང་བའམ་རྒྱ་མཚན་དང་། 

མཚན་ཉིད་དེ་ང་བ་ཉིད་ 
དང་། དན་དམ་བདེན་པ། 

ངོ་ལྟོས་ ང་མ་དང་དེར་ལྟོས་པ་སྟེ། 

ྦ དཔོན་གཡོག | 
ངོ་ཌོད་ མདུན་དུ་བསྟད་པ། 
ངོ་བསྟད། བཅོས་མས་བརྟད་ར་ བྱེད་པ། 

ངོ་ཐུག་པ། ངོ་མཞམ་གདང་ཐུག་པ། 
ངོ་ཐག་ དན་དམ་མམ་དངས་གནར། 
ངོ་ཐོག་ཡན དངས་གནས་ཡིན་ཅྱེས་སྟང། 

ཡཇང་དཔད། ་ 
ངོ”ཐྲེན'པ' ང་ཕ་ཤོད་པ། 
ངོ་མཐ་ ལེགས་ཤོས་སམ་གཅོ་ བའམ 

དྲག་པ། དངཾས་ཆད་ང་མྲ 
ཐ་ཧང་ ༩ ཐང་ སྤྲེབས་ པ་མྲཾ་བ་ཡའང་ ཁི ¦ 

ངོ་ མཐོན་པ་ ནན་གྱིས་ཕམ་ཚུལ་དང་ 'ལྡན' 

པ། ཡམ་དུ་ཉེངས་བ། 

ངོ་འཕྲད 

ངོ་འཐོན་པ། པྲཕབྲཾ། གོང འཕེལ་བྱང་བ' 
3325 ལྔ་གླ།6ཿཿ 

ངོ་གདོན་ བྲད་ཀའི་ཆོག་ཟེན་ཙམ། 

ངོ་མདངས་ བཞུཾན་མདངས། 
ངོ་མ གདང་མདག | 
ངོ་ནག་ སེམས་མི་བདེ་བས་ང་ཉག་ 

བར་མྲངག་པདམ། ང་ཤག་ 
པར་འགྱངབ། 

ངོ་ནག་གི་བྱས་པ་ ངོ་ལག་པའམ་ངམ་ནཞག་ 1 ་ 

ང་གནག་ རཏཊཿ ཝ་ཉེགསཆད་ 
པའི་སླེབ་དཔེན་ཉྭཾག་གི་མིང' 

དང་། ཡང་ཁ་ལོག་པ། གདང་ནག་ནག་བས་པ། 
ངོ་གནོང་བ་ ང་ཚ་བའམ་ང ་?མས་དམའ་ ཛྲ དེ་ད ཤ ་ 

ང་རྐོང་སྣན་ཿ་ འ་འ 
ངོ་མཉངས་པ་ ང་འྱྱཾད རྐྱེད་པ། 
ངོ་སྙམ་ གདང་རྩམ་ཅན་ནམ། ང་རྩམ་ 

. ཞཆ སྭ་བྱ་པ་ཏྟ་བུ། 

ང་སྤྲོད་པ་ _ གཞུང་དོན་གྱེ་ཅ་འབྲེལ་གཉེ་བ་ 
= 'རྤྲད་ པ་དང་། ཨང །རྤྱས། 

མེད་ ལ་ང་ཤེསམ་ འཇུག་ཝ། 

ངོ་འཕྲན་ ང་མ་དང་འཕྲད་པའམ་གདང་ 
འཕྲད་བྱང་བ། 



ང་འྲྲོད་གནང་པ 
ངོ་འཕྲོད་གནང་པ། གཾ་དེན་རྟོགས་པ་དང་ང་ 

ཤེས་པ་སྟེ།ང་འཕྲོད་སྤད་པ། 

ཅུ དུཔ། བྲུབ།,ནཾ་ཕཧཿ སྦྲ 
མཚན་ཉིད་དམ་ཙ་བའམ་ 

རང་བཉིན། དངཾས་པཾ། རང་གཟུགས། ངོ་བཾ་ 
ཉིད་ཟེར་བ་རྟམས་དང་། རང་གི་ང་བས་ཟེར་ 

སེམས་པགས་ཏི་ང་བ་ཉིད། 

ཅེས་པ་སྟང་པ་ཉིད་དམ་ 

གནས་ལུགས་ཀྱི་བདེན་དན་དང་རང་གཤིས་རྟ་བྲ། 

ང་བོའི་ཉིད་ སྭཱཊུྨཿ ང་བ། རང་གཤིས 

དང་རང་བཅེན། 
ངྲ རག་ལུས་པར་བྱ་པ། 

ངོ་བླངས་ །ཁས་དངས་པ། 

ངོ་འབབ་པ། རིགས་དམའ་བ་དང་། མི་ 

དགའ་བ་་བཐ། 
ངོ་མ་ བདེན་པ་དང་བཅོས་མ་མིན་ 

པ་དང་། ཙ་བ་དང་ལེ་བ་ 
° 

ངོ་མ་ཕྱཾགཱས་པ་ ཡིད་མ་ལོག་པ་ལྟ་བུ་ལའང་།། 

ངོ་མ་ཙྩོགས་པ་ གཉན་ངར་བཏེན་ནས་དམ་ 
, བཅའ་པགས་འགལ་བ། 

ངོ་མེ་ཆོད་པ། ཨཔརྡརྡཱཾཡ། ང་ཐྲག་མ། 

རེ ཆོད་པ་དང་། ང་མེ་ཕ་ད་པ། 

ངོ་མི་བཟླག་པའམ། ངཾ་བཟླག་མི་ནྭས་པ། 
- 
༧.) 

༦༡༣ ངོ་ཚ་མེད་པ 

ངོ་མེ་ཤྲེས་པ་ མི་ང་མི་ཤེས་པ། 

ང་མེ པ། སྩིང་སྟོབས། 

ངོ་མེག་ཆེ་བ་ མྩིང་སྟེབས་ཆེ བ། 

ངོ་མེད་ལྐོག་མེད་ འཕག་དངོས་མེད་པ། 
. ངོ་མ་བཟློག་པ་ ངཾ་མ་ཆོག་པའམ་བ་ཐབམ་ 

ྦ མེད་པ། 

ངོ དམན་ ང་ཉམས་དམའ་བ་ཉེ། ངོ་ 
ྦ ཚའི་མིང་། 

ངོ་ཚ། ཡ། ཧཱཾ། ཏཱཔཱ། རང་ཧླ་ 
མཚན་དྲྭ་བྱས་ནས་བྱ་བ་ངན 

པ་ལ་འཇེམས་པ་སྟེ་ཁུམ་བྱེད། མིག་དམའ་བ། 

ང་དམའ་བ། འཇེམ་མདག བག་ཡད། བག་ 

ལྡན། ངེཾ་ཚ་ཤྭེཔ། ང་ཚའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་ནམ་གྲངསབ 

སུ་རྣང་ཡང་ནང་གསེའི་ཁྱད་པར་ཡེད། 
ངོ་ཚ་སྐྱེས" ལཇཾཏཿ ང་ཚ་ཤེས་པ། 

ངོ་ཚ་ཅན། ང་ཚ་ཨོད་པ། 
ངོ་ཚ་ཐ་ ང་ཚ་ཤེས་པར་བྱེད་པ། 
ངོ་ཚ་བྱས་པ་ ང་ཚ་ཤེས་པའི་འདམ་ཆིག ཿཱ 

ང་ཆ་མོད་པ་ ཨྭཧྭ ཏི ཡོག་པར་ཐོབས་ 
འལ 

བཱི དང་། མྱི་བརྟེལ་ཅན། དཔྲལ 

མགཾ་ཕྲུག་པེ། གདོང་ཚན་ཅན། འཆེར་བ་མེད། 

སྐྱེང་བ་མེད། མུ་ཅར་ཚུགས་མེད། ང་མེ་བསུང་། 

གནང་མེད་དེ་དག་རྣམ་ཁྲངས་དང་། ཨང་ཁྤེལ' 

མེད། རྐྱངས་བྲལ། དྲཔལ་ཀེ་ཐུག་པ་ཞེས་པའང་ 

མེང་གི་རྣམ་གྲངས་མྲཾ། ། 



ངོ་ཚ་ཤེས་པ 

ངོ་ཚ་ཤྲེས་ཕ་ ཨ་རབཔ་བཟང་རྱད། 

་ཚན་གཏ་ ཐོང་ཆིག་ཉེ། འཁྲིག་ཆིག་ 
གམ། ཆགས་ཆིག་གི་མིང་། 

ངོ་ཚའི་ཚུལ།ཅན་ ལཛ། ཤཱ་ལ། གྭན་ཤཱ་ཨ 
དང་མ་རབས་རྐྱེ་བ། 

ང་ཚན་ལུས་ ཧཱི བེར། ཟློ་ཤ་ལའི་ཤིང་། 
_ ངོ་ཚཐ། ཀྐུ་ཚབ་ཅེས་པའི་ཕལ་ཆེག ། 

ཕཾ་ཉ་ལའང་འཇུག ། 

ངོ་མཚན་། ལྟཀ། ཌཀར། བླཱིཡ། །ཨཧེ། 
རྔབྲིཿ ཨཧཧ། ཁྱད་དྲྭ་ 

འཕགས་པ་དང་ཨ་མཚན་ཆེ་བ་དང་མད་དྲ་བྱང་ 
བནི་དོན་ཏེ། ང་མཚར་ཆེ། ང་མཚར་མད་བང་ 

ཟེང་བ་ལྟ་བུ། ྦ 
ངོ།”མཚར་ཅན། ང་མཚང་དང་ལྡན་པ། 

ངོ'མཆར་ཆེ་བ་ མད་དུྭ་བྱང་བ། མཚར་ཆེ་བ། 

ལྟད་མོ་ཆེ་བ་ཕེགས་ཡ་འཇུག། 
ངོ་བཛྫན་རྒྱབ་པ། ང་མ་མིན་པང་ཡེན་བྗང་ 

བྱེད་པ། 
ངོ་ཡིཐ། གདོང་ཕྲས་པ། 

ང་གཡག་ ང་མ་དང་གཞོག་པ་ཐེ། སློབ 
དཔོན་སླེབ་ཕྲུག་དང་། ཕྱིན་ 
བདག་དཔན་གཞོག་ལྟ་བྲ། 

ངོ་རུ་ ངཾར་རམ། ངོ་རང་དུ། 

ངོ་རེ་གནོང་ ང་ཚ་ཉིིང་སེམས་གནོང་བ། 

ཁརཆ་ ང་ཚ་དོ་ཐང་། 

ངོ་ལན་བྱས་ཝ། གདོང་ནས་བས་བ་དང་ཕན་ 
ཟོ པར་བྱམ་པ། ཁབ་ལེན་པ། 

ངོ་ལེན་ཟླ" ང་ཤྲེས་ལས་རྨའ་ 8 

ངོ་ལོག་མཁན་ ང་རྒལ་བྱེད་མཁན། 

ངོ་ལག་པ་ ང་བཟློག་པ་འདངས་མི་ཕེར 

དང་བྲ་སློབ་ཕོགས་ཀྱིས་མ་ ྦ 

བཅིས་པང་ང་ཧོལ་བྱེད་པ། 

ངོ་ལོན་མ་བཤམས་པ་ ང སློད་མི་ཐུབ་པའམ་ 

མི་ཉཱས་པ། 

ངོ་ལས་ཤེས་ ང་ཅེ་ནས་ཀྱང་ཤེས། ངེས་ 

པར་དུ་ཤཾས་པ་རྟ་བུ། 

ངོ་ཤས་ དཔེ ཆ་ལྟ་བུ་ང་མ་ནས་ 

བྲཤས་པ། འདྲ་བཤུས། 

ངོ་ཤེས་པ་ པྲང་ཏྲཛཾ། འདྲེས་པ། 
༄༧ - རོ་བ 

ངོ་སམ་ བྱ་བ་ཕྭགས་བསླྲབས་ཟིན་ 

པའི་ངམས་འཁབྱེང་ཏེ། ང་བས 

དང་། ཕྱིན་པ་ངོ་ཕཾ་བྱེད་པ་ལྟ་བ། ཱ 
ང་སོ་ལས་བྱང་བ་ ང་ཕད་དེ་རྦྱིན་པ། བྱ་མོ 

` ཡྲབ་པ་དང་། བ་དགའ་ 
ཡང་ཟེར། 

ངོ་ས་ལས་བྱང་ཐ་སྦྱིན་པ་ བྱ་དགའ་སྟེང་བ། 

ངོ་སེར་འྱའིར་བ་ ངམ་ངམ་བྱས་པའི་མེང་། 

ཇ་སུཇ་ གཞུན་ངཾ་དང་བརུན་པའི་ཡས། 
ངོ་'བྲསོ་མཐོན་པོ་ བྱ་ལས་ཕགཔ་ཀྱི དཔླབ་ 

བུ འབྲས་ལེགས་འཕྲེལ་བྲན་པ། 



ངོས་བསེད་བ་བ 

ངོ བསོད་བྱ་བ་ 

ངོག་ 

ངོག་ན་ 
ངོགས་ 

ྲྲ་ 
ཀིམ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུ 

ཊར འད་ཅིལ་གནསཤིག 

གི་མེང་དང་ངི་དང་ཆྲ་ཨཾ་ཉ 
འགྲམ། 

འགྲེ་ནའམ། ཐབ ་ 

ཏཱ་ར། དང་བཅུ པན 

ཀྱི་ཉེ་འགྲམ། འཇུག་ངགས། 
༧ ° ] 

རོགས། ཆུ་འགྲམ། རབས་ལ་ཡང་འཇུག ཆུ་ངགང། 

ངོགས་ཅན་ 

ངོགས་ཐེབ་ 

ངགས་ལྡན་ 
༧1 

ངམ་བྱེད་ 

ངོམ་ཟས་དྱེད་ 

ཤིང་དགན་ཉིང་ཁ་བར་ཐེད་པ། ཆེམས་ཤིང དགའ་ཉིང་ཟ་བ་ 

་མཆ། 

009 ༣“ 

ཏཌྲིའཱཾ། མཆོ དང་འབབ་ཆ། 

བད་ཀྱི་ཕྱལ་མིང་ཞཾག་དང་། 
གཞུན་ལ་རྟོན་དུ་རང་བ་ཧྱ 
རྐར་ཨཾན་ཏན་ལྟ་བྲ། ྒ 
་ དཔྱང 

བཙན་སེགས་གཞན་ལ་ངམ 

] ཐྲ ༤ ⁄༧ རྨ 

པེར - 
པྲཔཱ། ཀཱམ། ཏ འུ 

། ༡ ཛཿ 
ཨཿ ཆོོ -ྲ 

པ་ལྟ་བྲུ་དང་། རལ 

པིཏཱ། སྟན་བྱེད་དང་ཆེམ 
བྱེད་ད་ལྟ་བ། རྫོ 
གཞུན་ལ་ངམ་པའེ་ཟས་དང་།། 

༦༢༣༧ ངོས་དག 

ངོམ་གཟུགས་ཅན་ ང་ཧྱྱལ་ཅན། 

ངོོམས། 

༩ོ་ལས་པ" 

ངོར། 

ངོར་འཕ་བ་ 

༼ོར། 

ཆིམས་པ། ཧར་དངོས་པཌ། 

་ལ་ངོམས་པ། ར་ལོ ་ 
ཆག་པ་དང་། རོར. 

དང་། ཨོངས་བསུང་དང་། 
ལག་པ་འགེབས་པ་ལྟ་བྲ། 

ངོའམ་གདོང་ལ། ་ ་ 
ང་མདུན་ལ་མི་དགའ་བས་ 

འཕྱ་སྨད་བྱེད་པ་དང་། 
 ##§ " ང་། | ད་པ་ལདང་ ་ 

རོ ང་དང་། སྡེབས 

བམ་ལག་སྟེ'་མདུན་ངོབ། 
ས པ ཿ 1 ཧ=- '་པ མྲ ད 

རས པའ་ངས། མ་ལང་ག་ངས ག ཅྐ་ 
ཧ་ 

བབ ༤ ངཇང་ལའང་།། 
ཅ༤༽ = རྡ རོ ང་སཌ་དང | ངས་གཅེག །ངས་དྱ 

ངོས་ཏི་ 

ཀོ ས་།བང་ 

ངོས་ཁུང་ 

ངོར རྱད་ 

ངྲོས་ཅག་ 

ངོས་གཅག་ 
ངོས་མཇལ་ 
7 ས་ལྟེཾས་ 

ངོས་དག་ 

ངའི་ཆེད་དུ། བདག་གི་ཆེདུ། 
མཇོད། 

ཁུང་བུ། བྲ་ག ། 

ངོས་བརྐྱད། 
རུ 
ཕྱེགས་གཅེག ། 
དངོཔ་དང་མཇལ་བ། ལུ 

རང་ལ་ལེཔ་པའི་ང་གཡག དྲ 

གཙང་བང་བྱེད་པ། གསང་ 

བརྲ་བཱད་བཏྲཝ་ནག་པར་ 

བྱེད་པ། 



ངོས་སྤངས། 

བྲིཔལྭཔཱ། མབོང་ཡུལ་ཧ་ 
ྦ ཆེ་བ་ལྟ་ཐུ། 

ངྲོས་འབར་རྟགས་ ཨ་གེ་དང་རྐྱེས་ཕེགས་ 
འབྱར་བཞི་རགས་ལྟ་བྲ། 
ངོས་བཟུང་བ་དང་། ང་ཤེབ 
པ་སྟེ། རྐྱེ་བྤྱལ་དང་ཕྱད་ལག 

དང་ཡོ་བྱད་དང་གནད་དན་ཕགས་ངེས་བཟུང་ 
བཞི་དྭ་ལ་བ། ྦ 

ངོས་སྤངས། 

ངོས་འཇེན་ 

ངོས་ཟན། ངངབས་བཟུང་ཟིན་པ། 
ངྲོས་ཟིན་པ། གཞལ་བའི་མད་དན་སགས་ 

ྦ རྟོགས་པ་ལྟ་བྲ། པྲ 

ངྲོས་བླཝང་ ངས་འཇིན། 
ངྲོས་ཡངས་ པྲིཔལཔདུ། མཐོང་ཧྱ་ཆེ་ 

བའི་རི་བ་ཅིཾག་གི་མིང་། 
ངྲོས་ལན་པ། ཁསབ་ལེན་པ་དང་སྨན་དང་ 

ནད་ང་འཕྲད་ལྟ་བྲ། 
ངོས་སུ་ མདུན་ངོས་སུའམ་ཝེབས་སུའམ་ 

ཡེགས་རྟ་བྲ། ¦ 
དངགས་ ངག་དང་ཐ་སྩད་ཅེས་པའི་ 

བརྡ་རིང་ཡིན། མངག་དང་། 
ངག་དང་། གཏམ་མམ། འཕྲཾན་ངག་ལྟ་བུ་ཡའ།། 
དངགས་ཀྱི་དཔེ་ རྙན་ངག་གི་དཔེ་དང་། ཁ་ 

ངག་གམ། ཁ་སྐད་ཀྱི་དཔེ་ 
ཞཱེཔ་པ་ལྟ་བྲ། ྦ 

ནར འགྲ་པན་ཡུ་བདྡ་རྡིད་། 

༦༢ དངན་པ་ 

དངགས་སྙན་ ཀྭཱལ། ངག་རྩན་ནམ། རྩན་ 
_ དངགས་ཉཱ་ཐ་ལའང་ང། 

དངང་བ་ དྭཔ། བྷེཏ། པཱཀྷ། ཏྱ་པཾཏ། 
འ ` 
འཇིགས་པ། 

དངངེ་ཉས་ ༨ ་ 
དྲུབ། ཨཱཏདྨྷ། འཇིགཔ་སླག་ 

གི་མེང། རྫངས་ཞེས་ཀྱང་འཇུད། 

ཙཏཱར། འཇཾགང་ནས] ངང 
བབངགསང་ ` ༽པསས་ 

འཇིགས་པ་ཉེ། བློ་བར་དྲ་ 
ཀླག་པའི་ད ལྟ་བ། 

དངངས་པར་བྱེད་པ་ འཇེགས་པར་བྱེད་པ། 
དངངས་པར་མི་འགྱུར་ ནསཉས། མོཔཏཏོཿ 

སླགས་པའམ་འཇེཌ་པར་མེ་ 

འགྱར་བ། 
དངན་ ཨཱརྨཐཱལ༔ མྲབུ། 

དངན་འཐེན་ གཞན་གྱི་ནཾར་ཛྫས་པེཌ'བདག 
པའི་ལྐེག་ཏུ་རང་བེད་རྱད་པ་ 

དང་གཉན་ནོར་ངན་བཤེད་ཀྱིས་ཕྱིར་ཡེག་མེ་ 
ཕྲད་པ་དང་། གཡང་ནས་ཕང་མ་སྤྲད་པ་དང་། 

གླྭ་རི་ན་མ་བྱིན་པ་དང་། ཕྱི་ཛྲཕ་ལ་ཧམ་འཁྱེང་ 

གྱིས་བདག་འཇིན་བེད་པར་འཇུག༔ , 
དངན་འཇེན་པ་ དན་གོང་དང་འདྲ། 
དངན་པ་ ཤུགས་སྟེབས་ངོམ་པའམ་ 

ངན་པ་བེད་འཇུག་པ། 



དངར 

_ དངར་ པདཀི། གོ་རིམ་ཕེགང་ 

མཉམ་ཉིང་ལེགས་བར་བྱ།ིཌ 
པ།དང་། པཕྲེང་བར་བསླིགས་པ་དང།། གྲལ་ 

བཀད་མཇེས་པར་བསླིགས་པ་དང་། མཆད་པ་ 

དང་གྲལ་རེམ་དང་སྦེང་རིམ་ཕོགས་ཚར་དུ'དངར་ 

བར།བཀད་པ། མངར་ཡང་འཐད་དོ། | ཨང་ 
ཟིལ་མངར་ཏེ་མེ་ཏེག་གི་ཟྲེའ་འབྱར་ཡང་འཇུག། 
དངར་ཁ་ གྲལ་མཉམ་པ། 

དངར་ཁ་བྱས་པ་ འབྲེང་ཐབས་པུ་གྲལ་བྱབ་ 
པའམ་བརླེལ་པ། ྦ 

དངར་བ་ མཆད་པ་དང་གྲལ་རེལ་ཕོཌ་ 

བརསྟར་ཆགས་སུ་མཇེབ་པར་ 

བཟླིགས་པའི་མིང་། 
དངར་མོ་ རོ་མངར་མོ་དང་། ཉཱཾམ་ཕཾ། 

དངལ་ རྫང་བུ། 
དངད་མེ་ དད་ཚོ་འེས་པའི་བདྲ་རང་སྟེ། 

ཕྲུག་བརྫལ་ཕེགས་ཏོ་ངྲ་སྐད་ 

ཞདན་པ། 
དངལ་ རཛཏཾ། ཛཱཏ། རཔ། རཱུཔཾ། 

ཀྭལྷརཏོ། རཛཏཾ། རྲུཔ། 
ཊེས་པ་རྟེ་རིན་ཆེན་གཉིས་པ་དང་། མདོག་དཀར 
དང་། མུདེག་ངན། རྡཾེའི་རྙིང་པོ་མོགས་མིང་ 

གི་རྟམ་གྲངས། ཤེལ་ཕྲེང་ལས། དངུལ་ཤྱིས་ཆུ 

སེར་ཉད་དང་རྟག་ཁྲག་སྐེམ། །ཞཱེས་པར། རང་ 

བང་དོ་རྗས། དྲལ་ཤཔ་པོ་ནི་བཟང་པར་ཞྱབར། 

༦༩༩ . དངུལ 
ཞིས་དང་། མན་ངག་ཤུ། དངུལ་ནྭི་གསེང་དང་ 

ཕྱོགས་མཐུན་ལ། །ངེ་ཁ ཞུ་རྗེས་ཁ་ཡང་རསྩོརས།] 

ཞེས་གསུངས །མིང་ནི། རཇཔྱཾ། དངུལ། རཛཏོ། 
ཆཚོན་ཅན། དུད མདོག་ངན། བླདྒདེཛ། 

འཁྱོག་པའི་ཕ་བན་དང་། ཤཱི་ཏཁརྫུར། །ཁརྫུང་། 
ཤཱེཏོ། དཀར་པོ། ཅནྣ། རྙང། རཔ། རྡུཔ། 
ཨཊ། རཱཏེ་ཁྱེས་དང་། གབ་ཏུ། རྡཾ་རྙིང་། ཧྱ 
ནག་གས་ཡི་འཇེ། ཧོར་ཤཧྱིས་མུན་ཞགྲུ། བྱང་ 
ཁུངས་པ་༥འམ་བྱང་བ་དང་། རྡེ་ཡས་བྱང་པ་ནི་ 

འཛམ་བུ་བླེང་གི་གླིང་ཕྲན་གཞུན་པ་ཨ་ཡ་ཨི་@ྱེས 
བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་པ་བྲུས་པའེ་ནང་དུ་ཆང་དབང་ 

བའྱི་ཏེན་ཧྱིས་ཆབ་རམ་ཉར་ཆགས་བཤད་པའེ་ ། 
དེ་ནི་མཆ་ག་ཏུ་བཤད། ཤཾང་ཡམ་བྱང་བ་ནི། 
ཁུར་པ་ནའི་ཡུལ་དུ་ཤིང་གི་སྡེང་བུ་ཇ་པ་ད་ཇ་ 
རེ་ཁེཔ་པ་བསྲེགས་པ་ཡས་ཁུན་དྭ་བབས་ནས་ཆཌ 

པར་བཤད་པའ། །རྡ་ཡས་བྱང་བ་ནི། དངུལ་རྡོ་ 
རྫེན་པེ་ཞད་ཕྲེས་པ་དེ་བཏུས་ཕ་ཡས་བྱང་། དེ་ 
ཨང་རྡེ་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡས་བཞས་པ་ཤམ་ ¦ 

_ དངལ་འབབ་པ་དང་། ་ཇྡཾ་བཞུས་པས་དང་པོ་ 
ལྕགས་འབབ་ཕ་དང་། གཤའ་འབབ་པ་དང་། 
ཞཱ་ཉེ་འབབ་པ་དང་། ཟངས་འབབ་པ་རྟེ། དེ" 

བཅི་གང་ཨང་སྨང་བཞུ་བཏུལ་བྱས་པས་རྔ་མ་དག 
ནས་དྲངལ་འདུག་པའི་རིགས་ཏེ། ནད་ཡ་ཡང་ 
རང་རང་གི་མེ་དང་མཐུན་པར་ཕན་གསུངས། ¡ 
གྱུད་རིན་ཆེན་ཕུུངས་པ་ཡས། དངུལ་ནི ་མཚལ་ 



དྱ ལ་ 

ཡས་བྱང་བ་ ཨིན། །ཉེཔ་གསུངས་པ། དྲངལ་ངང་ 

དྭ་བྱེད་མཁན་འདྲག་ཀྱང་། འདི་དངྲལ་ཆྭ་ལ་ 

གསུངས་པ་ལས་དངལ་དྲ་ དགོངས་པའི་ཁུངས་མ་ 

མཐོང་ངོ་། །དེ་དག་ཧུའི་སློ་ནས་པ་དངལ། ཤིང་ 

དྲངལ། དཾ་དྲངལ་ཞེས་ འབད་པར 'ཀླགས་ཀྱང་། 

བོད་དྲྭ་རྡཾ ད༔ྤཡ་འཐན་ ཞཱཾག་ཡས་མཾ 'འབྱང་ ལ། 

དེང་ཡང་ ! ལྕགས་དངུལ་རྫ། གཤའ་ དངུལ་ 

དཀང། ཞུ་ དྱངལ་པབམ། ཟངས་ དྲངལ་མྲེར། ངོ 

འན་ཀྱར་ དིང མང་ པད་ཆེ་ ཆྐྱའ་ 
དུ་འབྱང་བ་ འདི་ 

ཨཿ དངལ་ ལུག་དངྲལ་ གཉཾ་པ་ སུ་འདྲས། ར་ 

དྲངལ་ཛྫཾ། ཕུག་དངྲལ་དཀར་པོ། དེ་ཡང་ཧོར་ 

དྲངལ་ཤིང་ ཁ་ ་མ་བཟོ་ 'དབྱིབས་མ་ངེས་པ་དང་། ཱ 

རྒྱ་དངྲལ་ཞ' ཁ་མ་ཐེ་ 'འདི་ ་ཡ་བད་ དྲངལ་བྲསེ
ས་པ 

ཆེ | དེ་ལ་དབིབས་ཁྱད། རྒྱ་ནག་གི་ ཏ་མྨཾག' 

མ། ལུག་རྨེག་མ། ང་མྨིག་ མ། ཏ་དས་མ། ཡིག 

ཕན'ཕེགས་དང་། རྒྱ་གང་ ཊག་ཡུལ་ ཁྱད'་2 ཏེས་གླ་ 

བྙི་ཟུམ་པ 'གཉིས་ཡ་ 'གསུམ་ངེ་ཡཾད་པ། 

བལ་པའི་ཊ་གྭྭ་ཕྱེད་དང་ད ་རེ་ཡད་པ། དེང་ 

ཨང་ཨམ་བཐ་དང་། ཞེ'ངང་དང་། ཁ་ཁཾམ་གསུམ་ 

བ་འི་རང་ཏགས་ཁ་རིས་དང་། དེ་རེང་ཡང་ 

གྱལ་ དབས་རེ་ 'རེ་བྷན' གྱེ ཐཆུ་་ 
པཾ 'ཡེག་ ཨངྒེ་ ཐོ་བ 

ཉགས་ བཅར 'གཕལ་ བ་དང་། ནང་པ་ ཡ' ངང་ 

ཏྟགས་ མཆོད་ རྟེན། ཕྱི་བ་ ཛ་བ ཕྱག་གི་ ཅྩེ 

གསུམ། ཐུན་མོང་ལ་ འདྲེས་ པ། ཆས་ཧྱལ་ བ་ 

སཱ་ཧཾ ངའི་བསླབ] པའི 'མཉྔལ་ཉེན་མདའ་གཞུ་ བྲིས 

༦༢༦ དྱ ལ་ཏམ་ 

5 ༨. 

པ་ཕགས་དང་། དེ་བཞིན་མོན་ཊ་ཐཱ་རྡེའི་ཚད། 

ཧྱ་སྲེར་གྱི་འདྲ་མིན་སྐང་རེ་ཡངས་པ་མ
ས་ནི་ར་ ར་ 

དྲངལ་ 'ེན་ བང་ཅན ཁཁབ་ དྲངལ་ཞཱོ་ཁ་ཁ་མ་ 

འདང་ནྲངཝ་ཁ་ཆང་ཆཝཐས་ ་མི་ འྲད་བ་ཅུང་
འབྱང་ 

ཡང་མ གས་གཅིག་ པར་ བྱེད་ 
པ་དང་ | གཉན་ རྡེ 

དངལ 'ནས་ཟངས་ཀྱི་བང་རྣམས་ཡབ་
 ལྕཌ'དངུལ་ 

མ་གཏོགས་པ་ཉྟེ་དེ་དག་ཕུག་དྲངཡ་དྲ་བཅི་བ་ 

གཞུང་གི་ཅི་ལུགས་པཾ། །གང་ལ་ཡང་རང་མེད་པ། 

བྟེ་སླད་བྲལ་བ།དགོས། དེ་ཡང་རྡོ་ནག་ཡ་གྲས་ 

པས། སེར་ ན་ཧྲག་ འྲདས། དམང་ན་ཟངས། 

ནག་ན་ཞ 'ཉེ། མྔོ་ན་གཤའ་འདྲེས་པས་མ་དག་ 

ཕར་བཞུ་བཏུལ་ གྱིས་རང་འདྲུག་ བྱེད་ ཅིང་ ་གསེར་ 

ལྟར་ཚ་བརྡང་ཐུབ་པ་ དགོས། 

མཾ རྒན ཤར་ གྱིས་ཞང་བ་ 'ཡིན་ ནཾ 

ར་ ཇྗིབ། གསེར་ དངལ་ ཐྲལ་ ་བས་ཤྭ་ རཾ ་མྨེན་ 'འབྦབ 

གཅད། ཅེཾས་ དང་ ། མན་ ཇག་ ཁ་ ཅིག་ རྨ 

དྲ་ལ་ཐཝ ཅཿཝ ་གཅཾད་ འབྲས་འདྲལ་དམྲ 
ཆྲ་ སྐེམ།། 

ཞེས་འབྱང་བ་རྟམས་ནི་དངྲལ་འདི་བྲལ་བ་ཤབ་ 

ཆེར་བ ད་དགས་པའ། ེ པ་གསུངས་པཾ། | ངོ 

ཨར་ོར་ཇེ་དོ། དར་བ དྲང་འཅུང་ 

ར་མེད་པང་ང་ 

ཟང བྱང་ ྦ 

་ ་ 
དྭངལ་ཀོང་ མར་མེ་ཕུལ་བའི་དངལ་བྱི' 

དྱངལ་སྐམ། པརཱངས། དངལ་ཆུའི་མོང་། 



དངུལ་སྐུ་ 
དྭངལ་སྐ་ དྲངལ་ལས་བཅ པ་པའི་སླ་ 

རབ ངབ་། 
དྱངལ་སྐད་ དྲངལ་ལམ་བཅོས་པའི་གོས་ 

` ཆེན་གྱི་སྐད་པ། ཱ 
དྱངལ་སྐེད་ དྲངལ་བྱི་སྐ་རགཔ། 
དྲངལ་ཁ་ རྲུ་ཁནི། དྲངལ་འདན་པའི 

གཏར་ཁ། 
དྱངལ་ཁང་ དངལ་རྐྱེད་བཅོཡ་བྱེད་སའི' 

ཁང་པ། 

དངལ་ཁུག་ དྲངལ་བུག་པའི་སྣོད། 
དྲངལ་རུན་ཆང་བླག་པའི་སྣོད་ 
དང་། དྲངལ་དམ་ཨམ་ངག་ 

བླུག་པའི་སྣད། ཅེས་ཟེར། 
དངལ་ཧི་མདེག་ ཆྭ་ཀུང་ཉྭིག་ཏུ་སྟང་། 
དྱངལ་གར་བླགམས་ དངལ་ཕུད་མེད་བཏུ་བ་ 

ཁེ ལམ་བླུགས་ཕམ་ཕུག་ཧྱབ་པ། 

དྭངལ་ཧྱེ་ཝེམ་ཕྲམ། རྔོ་སྨན་ཐར་ཧཱའི་གབ་ 
མང་། 

དངལ་གྱི་མེ་ཁབ་ ཏྲག་ཕོགས་གཏང་བའི་ 
ཁབ་ལ་འཇུག་གམ་རྩམ། 

དྱངལ་འགག།་ དྲངལ་ཧགྱི་ཕཾང་བཞམ་སྡེང་མ 

ལ་འཇུག་རྩམ། 
པཱརཧ། པྱུཏ། དྲ་རདཾ། ཧིངྐུམཿ 
རསཿ པྭརངདཿ གྱནམྲར། 

སེས་ཀྭཆིངུ་། ཏྱངཏྲ་ཐེད་ཟྡེརྷ་ཐཱཿདང་། > ཤེས 

དངུལ་ཀྱུན་ 

དངུལ་ཆུ 

དྱ་ལྷརུ 

ཕྲེང་ལས། དངུལ་ཆས་དཅད་ལེན་ནད་གདེན་ 
ཀུན་འཇེམས་མཆག །ཅེས་པའི་མིང་ལ། སྦུར། 

བདྲུད་ཙིའམ་དངུལ་ཆུ། རྨདར། རྒྱག་བྱེད། 

ཙཔལ། འདེད་བྱེད། སྦྲརཏཾརམ། ཁུ་བཞི་དབང་ 
པོ། ཧརཾཛ། འཕྲེག་བྱེད་པ་བོན། མླཏྷཧྭཏ། 

ཁམསཆེན་པ། ཤུདྷཧཱཏུ། དག་པའི་ཁམས། སྡཱཏ 
ཀ། འཚལ་སྐྱེས། ཧིདྡཱཡ། དམར་པ་རྐྱེས། རཀི། 

དམང་པོ། པརད། མཆོག་ཕྱིན། ཧསཔད། ངང་པའི་ 

ཀྭང་པ། རསཡན། བཅྱད་ཀྱི་ལེན་པ། པརཏ། 
མཆོག་ལྡན། རས་པར། རེ་མཆག ཅེས་དང་། གབ་ 
ཞིག་ཏུ་'འབིགས་བྱེད་ཀྱལ་པ། མཚལ་ཆུ། མཚལ་ 

གྱི་བུ། ཟླ་བའི་གཟུགས་ཅན། ཟླ་བ། ཟླ་བསཾལ། 
བདུད་ཙིའི་བཅུད་རྱལ། ཀརཾའི་ངང་བྱའིན། 
དབང་ཕྱག་གི་ཕྲཾག་ལེ། ས་བདག་བཅད་འདུས། 
རབ་ཏུ་གཞོ་བ། ཆུ་སྨན་རལ་གྲི་ངེག་གཅད། 
བདད་ཙི་དང་ཡ་ཀན། ཐིག་ལེ་དང་ཡ་གན། 
བདུད་ཙི་ཟླ་བའི་ཟིལ་པ། སྨན་གྱི་གཅོ་བཾ་མྱིས། 
ཟུག་རྔ་ཉཱི་བྱེད། ཆུའི་སྨན་པ་དཀར་པ། བཕིཡ་ 

བྱེད་གངས་ཀྱི་ཁྱང་ཐཾད། བསིལ་ཆེན་གངས་ཀྱི་ 
ཆུ་རྒྱན། གནམ་གྱི་བྱ་ཁྱང་དཀར་པ། ལྷགས་ 
ཀྱི་དུང་ཕག་རྫོན་པཾ། བདྲད་ཅི་གངས་ཀྱི་ཕེང་གེ། 
བདད་ཙིའི་ཆུ་གྒྱན། གནམ་ལྕཌ་རྡ་རྗེའི་ཁྲབ་རེང་། 
དུག་རལ་འབང་བ་ཙེ་དབུ། རྫས་ཀྱི་རྡེ་རྗེ་ཕ་ཡམ། 
དེ་དག་མིང་གི་མངན་བརྗེད་ཞིན་ལ། རྐབས་ 

འགར། དྲ་ར་ཟེར་བ་ཨོད་པས་མཚལ་ད་ཆ་དང 



དྱ་ལ་ཅུ་ 

མ་ནར་བའི་སྐབས་ཕྱེད་གཅེས། །འདིའི་ལཾ་རྒྱས 

རྫེན་རབས་མང་ཡང་བཤད་ཁུངས་ཀྱང་འདྲ་མིན་ 
ཕྱིར་བཅུག །དཾན་ལ་ལྷ་དབང་ཕྱག་ཆེན་པེའི་ 
བྲིག་ལེ་ཡིན་པང་བཤད། བྱང་ཁུངས་རང་བྱང་ 

ཱཾག་བྲག་དབང་བྱག་གི་ལིདྱ་འདྲ་བང་ཡོད་པ་བྲད་ 
མེད་ཀྱིས་ལེན་པ་ཆགས་རྟེན་གྱིས་འབབ་ཚྲལ་པོཌ 
གཏམ་ཁུངས་འདུག་ཀྱང་བརྟཌ་བྱར་མཆིས། ཡག་ 

ལེན་དངས་ལ། ཧྱྱ་བྲེད་ཀྱི་མཚལ་རིཌ་གང་རང་ 

དང་། རྡེ་དངལ་རྡེ་འདྲ་ལ་བསྲེགས་ན་དྲད་པར་ 
ཨལ་བཅིག་དང་། རྡེ་ཕ་བོང་ལང་བུ་དང་། མེའེ་ 

རྔུལ་དྲེག་ཅན་གྱི་གས་དང་། རཾ་གོས་ཆར་ཟག་ 
ཕོ༨་བ་དང་། མཆེར་ཤུལ་ཤྱི་རེ་བ་ཆག་ཟག་ ཕོང 

བ་དང་། རྫཾ་སྟེའུ་དང་། བྱ'ཕྱག་རེན'དང་། 
ཞྲབ་ཕྲིག་པ་ནག་པཾ་སྟེ། རྫབ་སྣ་དགྲུ་པེ་ཞདེ་དག 
གང་རིགས་ཡས་འབྱང་བས་དེའི་ཡག་ཡེན་ཁེ་ཐས 
ལགས་ཕུ་བྱས་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཀྱང་དེན་བརྫུན་ 

རྡེ་ཡས་བྱང་བ་དང་། སྲོག་ཆཌ་ཡག་དང་། ཇྔོ' 
ལས་བྱང་བ་གསུམ་དུ་འདྭས། གང་ཡང་དཀར་ 

ཉེང་གཡཾ་བ་ནི་གྭད། སྫོ་ཅིུབ་དལ་བ་གཡུང་། 
ཧཾ་གཡུང་གང་ལ ཡང་། མྱི'བའི་དྲུག་དང་། 
འབིག་པའི་དྲག །ཅིའི་དུག'གསུམ་ཡཾད་པས། 
དེ་གསུམ་བསད་ཐབས། བྲཀ་བཅོ་རྨྱང་གསུམ་གྱི 
ཆེ་གས་ལག་ལེན་ཧྱས་པ་གྲབ་པའི་བསྟན་བཅས་ཀྲི 

དགངས་པ་དང་། བསྫས་པ་འདུལ་ཐབས་མི། 

༢༡༩༩ དབང་མང་བརོཅག་སེཊར་ 

༦༨༣༠ དངུལ་ལྟིང 
བྲ་དད་པ་རམ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ ཁ པེའི་ 
གཅེས་བརྔྫས་ཕུ་གཔལ། རྫས་མྱོར་འགའ་ཞུཾག་གི་ 

སྐབས་དགོཔ་ཆེད་མ་གཏོགས་ནམ་ཡང་དུག་མ་ 

བསད་པ་སྨན་དྲྭ་གཏང་བཞི་ཐབས་མེད་པ་གཞད་ 
ཀྱི་དམ་པའ། །ཞྟེཔ་གསུངས་པེ། ། 

དངལ་ཆུའི་རྡ་བསྲེགས་ དེ་ཉིད་འས'། དངྲལ་ 

ཆུའི་རྡེ་བསྲེགས་ཤ་ངོ་གཅ ད 
པར་བྱེད་ཅེས་པ་གོང་དྲུད་ཇྲལ་ཆུའི་གླྱང་བཤུད་ 
པའི་ རྡེ་རྫན་པཾ་དེའེ་ཞེ་པ་གསུངས་སེ། ། 
དྱངལ་གཉིར་ དྲསྭཐཤཿ དྲངལ་པགས་ 

གཏོང་ཡེན་བྱེད་པའི་ཞླཆེར་བཿ 

དྱངལ་ཏཾག། ཏིག་ཏའི་མིང་སྟེ་སྨན་ུམ་ 

ཅྭ་ཏིག་ཅེས་པ་ལ། རིགས་ 

ཝའི་ཤཱ་མོང་བཅས་པའི་བདུད་ཚི'་དང་། །ཞྱེཔ་ 

མོགས་གསུངས་པའི་ནུ་མོ་ལྔའི་ཨ་གྱལ་ཏེ། ཤེལ་ 
ཕྲེང་ཡས། དདུལ་ཏིག་ནི། འྭབུངས་དཔེར། 
དངལ་ཏིག་མེ་ཏག་དཀར་པ་སྟེ། །ལོ་མ་སྡང་བུ་ 

རབ་ཏུ་རིང་། །ངེ་ནི་ཁ་ལ་ཧཱས་བ་ཚུབ། །སླན་ 
ནད་ཐམས་ཅད་མེལ་པབརང་བྱེད། ཅེས་པས་གསལ 

ལཾ། །ཐཱེཔ་གསུངས་པཾ། | 

དྭྱངལ་ཏིང་ ཨོན་ཆབ་འཐུལ་བའི་སྟོད་དེ་ 
དྲངལ་ཏིང་ཆགས་མ། དྲངལ་ཏིང་བདན་ཚར། 

དངལ་ཏ་མིག་མ། ཉནའི་ནིག་པ་དང་འདྲད་བཞི 
_ ཧྱ་དངྱལ་ཡུག་མར་འཇུག | 

དངལ་ཝིར། ཇ་སྟོད་དངལ་གྱི་ཁཾ གིར། = 



ལོ 
དྱངལ་མབང་ 

དྱངལ་མྲར། ཨྲ་། དྲངལ་གྱི་མཐུང་མ། 

དངལ་དམ་ དྲངལ་ལས་བཟརལ་པའི་ཨ་ 

རག་ཐུག་པའི་སྟད་དེ། དཔེར་ 
ན་ཤེལ་དམ་ལྟ་བྲ། ྷ 

དྲངལ་དུལ་མ་ བའུ་རྱངས་ཀྱིས་དྭངས་པར་ 

བྱས་པའི་དངྲལ། 

དྭངལ་གདུང་ཆེན་པོ་ དྲངལ་བྱི་གདུང་རྟེན་ 
ཱ བཏུཌ་པའི་མཆད་ཏེན་ཆེན་པ། 

དྱངལ་མདོང་ དྲངལ་ཧྱེ་ཐྲད་པ། 
དངལ་རྡ་ རྱ པླཱཊིཀ །དེ་ཉིད་ལས། 

རྡེ་དབྱིབབ་འདྲ་མེན་མང་ 
ཡང་དན་ལ་བཞུས་ན་དྲངལ་འབྱང་བ་དེའ། ། 

ཞཱེཾབ་གསུངས་པེ། | 
༢༨ ༥༨༨ ༤ 

དྲལ ཟ ་ གྲངཝ་བདག་གཉཆ་ 
༤ 

བྱེད་པའི་དཔན་པ། 

དྱང་ལ་སྤྨད་ དབངུལ་བྱི་སྣད་ཕྱད། 

དྱང ལ་ཕབ་ དྲངལ་ཧྱི་ཙིས་འབབ། 

དྭངལ་ཕོང་ འཁ ལཀ །དྲངལ་མེད་ 

དབལ་ཕོང་། 

དྭངལ་ཕོག་ དྲངལ་བྱེ་འཆོ་འཕོག ། 
དྭང་ལ་ཕོར་ དྲངལ་གྱི་ཕཾར་པ། 

དངལ་ངེ་ དངལ་ཉྟག་མ། 

དྭངལལ་བྱམ་ དངུལ་བྱི་བུམ་པ། 

དྲྭངལ་འབུམ། དངལ་བྱིས་ཕྲིས་པའི་འབྲམ་ 

གྱི་གླེགས་བམ། 

¡དངུལ་འོ་ཁ་མ 

དངལ་རྨེག་ དྲངལ་ཧྱི་དམ་བྲའམ་དངྲལ་ 

བཏུང་བའི་པ་ཕག་རྟ་བྲ། 

དངལ་རྩ། དྲངལ་གྱི་མ་ར་ལྟ'བྲུ། 

དྭངལ་ཚག་ དངལ་ལ་ཚཌ་དྭལ་ཧབ་པ། 
དྭངལ་ཞུན་ དངམལ་ཁུན་མྱི་དང་བྱེ་བྲག་ 

བྲག་བཏུན་གྱི་བྱེ་བྲག་སྟེ། 

དྲངལ་མདག་དཀར་བ་ཁ་མངར་མཇེ་ནད་འཇ ས།། 
ཞཱེས་དང་། དངྲལ་ལཔ་བྱང་བ་ཁ་དོག་དཀར་པ། 

ར་མངར། ཧས་པ་བསེལ་སྐམ། ནད་ཚུ་ཕྲེར་ 

‹ ཕེལ་ཞེབ་དང་། དངུལ་ཏུན་མཆོག་ནི་ཅྲ་གང་ 

གི་ཕྱེ་མ་ཆུ་ཤེས་གང་བ་འདྲ། །ཞེེས་ཕེགས་ 

ཤེལ་ཕྲེང་ལས་གསུངས་པ་དེའེ། ། 
/ 

དྭངལ་ཟིལ་ དྲངལ་གྱི་ཐྲིགས་པ་དང་། 

རྩཞི་ཟིལ་མ་ལྟ་བྲང་ཟེར་སྟང 
ཨང་། ཤེལ་ཕྲེང་ལབ། རང་བྱང་ཞབས་ཀྱེས། 

དྲངལ་ལ་ར་དུག་སེལ་བར་བྱེད། །གསུངས་པའེ་ 
དབིབས་ངས་མེད་འད་ཁབ་གཤིབས་པ་ལྟར་རིང་ 

ཁ་དག་དྲངལ་རྡེ་ལས་ཅུང་ལྔང་ལ་དཀར་ཞྱེང་ 

འབྲལ་བ་གཞུ་ག །ཞྱེཔ་གསུངས་པེ། ། 

དྭངལ་ཟི ལྭ་ཅན་ ཐྲང་ ཤའི་གབ་མིང་། 

དྭང ལབ་ཟོ་ དྲངལ་བཤྱི་མགར་བའམ་བཟོ་ 
པ་ཕོགས་ལའཾ། ། 

དངལ་འོ་ཁ་མ་ ཧྲ་ནག་ནས་ཐྲན་པའི་དངྲལ་ 
སྙད་མེད། 



དངུལ་ལག་ 

དྱངལ་ལྕག་ དངལ་ལ་ཉིན་ེ པ་པ་ཅིིམ་ 

ཀྱི་དགངས་ཆེས་ཞག་ངན་ 
འབྲས་ཅན་ལ་འཇུག ། 

དྭངལ་ལེ་ བར་ཆ་གཅིག་གི་ཚད་ཧོན་ 
ཟེར་པ་ཉིག་ལ་འཇུག | 

དངལ་ཤ་ ཙེ་ཤ་ཟེང་བའི་སྨན་ཉེག་སྟེ། 
ྦ མུ་ལུགས་ཀྱང་ཟེར་ཞྭེང་། 

ཤེལ་ཕྲེང་དུ། རང་བྱང་པས། ཚེ་ཤས་ཤ་ཨཾ་དྲུག 

ལ་ཕན། ཞྭེཔ་གསུངས་མེ། ། 

དྱངལ་སེབ་གསུམ་ དྲངལ་ཞྭའི་བྱཧད་ཆ་ལ 
གསུངས་པ་བཅི་ལུགས་མང་ 

ཙམ་མཆིཔ་པ། ། 

དངལ་སྲང་ དངལ་ྱི་རྫིད་ཚད་དང་ཨང་ 
ྦ ཞཱ་བཅྲ་ལ་ཕྲང་གང་ེེས་ ྦ 

བརྡད་ད། | 

2 ཏ'ལྕྱག་གི'དང་སྟེ་ཡུ་བ་དང་། 
གྲི་ཤ ཁ་སྭའམ། དྲི་ཕེགས་ཀྱི་ 

ཁ'་དང་། འབབ་ཚུའི་དང་སྟེ"ཆུའེ་ངཌ་ཡ་འཇུག། 

དངོ་བཟོ་བ། ཉམ་བཟོ་བ་དང་། ཀོ་ཕཌ་ 
མཁན་ལ་ཟེར། ད 

དངའོ་ ཏྱ | རྔ ཌ། གྲིའི'དངཾའཾ། 

དངོམ་ཅན་ གཟེ་བངིད་ཅན། 
དངམ་ཆ་ ཨོཛཿ ཀ་ཅ་ཕཾགས་རིན་ཐང 

ཆེ་བ་དང་། ཉམས་དང་གཟི་ 

བརྗེ དྭ་ཆེ་བ་ལན། 

དངོས་གབ་བརྒྱད 

དངོམ་པ་ གཡི་ཤོད་བྲབ་བཧྟང་། 
བརྗིད་ཉམས་ཕྲན་པ། 

དངོམ་པོ་ གཟི་མདངབ་ཆེན་པོ་དང་། 

_ བཇྗིད་༡མས་ཝྡན་པེ། 

དངས་ སྭཱ ། ཐལ། སྡུས ཟྲབ། 
དངེས་དང་བརྤྱད་༨'ཞེ ས་པའི 

དངས་དང་དངས་མམ་རྒྱ་མ། ཕངས་ཧྱས་དངར། 

དང་། ཝ་དངོཕ། སྐུ་དངཾས་ཕོགས། ངོ་བཱ་ཉིད་ 
དང་། ངོ་ཏྲག རྟག་དངཾས་གཉི་མ་ཀྱི་དང་། 
གྲིའི་དངཾས་གཅད་ཅེམ་པ་ལྟ་བྲ་ལའང་། | 
དངོས་ཀུན་ འདྲུས་བས་ཀྱི་ཆས་ཀུན་ཡན།། 

དངོས་ཕསྱེས་ དངས་སུ་རྐྱེས་པ་དང་། ཨང 

སྐྱེས་ཕུ་བརྲངས་པའི་དངར། 

འཇུག | ྦ 

དངོས་ཏྱབ་ཀྱིས་འབྲོ་བའི་དྲང་སྲོང་ 
དྲང་སྲེང་བཅའི་ཨ་བྱལ། 

དངོས་གུབ་ ཕྱིར རྫཾར། དངས་སུ་ 

གྲུབ་ཕ་རྟེ། ཐྭ་དང་བླ་མ་དང་ 
ཤེ'དམ་རྩས་ཅི་འདཾད་རྩོལ་བཞི་དངོས་བྲབ་ལྟ་བྲ། 
དངོས་གྱུབ་བརྒད་ གྱི་ནང་མཐུན'མོང་བའི་ 

དངཔ་ཀབྲབ་བརདེ། ༡ རལ་ 

གྲིའི་དངས་གྲབ། 4 རིལྲ་བའི་དངས་གྲུབ། ྦ 

༣ མེག་སྨན་གྱི་དངཾས་གླབ། ༤ རྐང་མགྱོགས་ 
ཀྱི་དངཾས་གླབ། ༣" བཅད་ལེན་ྱི'དངོས་བྲབ། 

ཅ༩བ་ ༤༤༥ 



དངོས་གྱུབ་རྣམ་གཉིས 

དངཔ་གྲུབ། ༤ ཕ་འག་གི་དང་ས་བྲུབ་རྟེ་བརྒྱད་།། 
དངོས་གླབ་རྣམ་གཉིས་ མཆག་དང་བུན་ 

མང་གི་དངོས་བྲཔ་གཉིས། ། 
དངས་འགེལ་ 

རང་གེས་དངས་མུ་འགྲེལ་པ་ 

_ རབ་པར་ཟེར། 

དངོས་འགལ་ དངངས་སུ་འགལ་བ་སྟེ། བྱ་ 

ཾ རག་དང་འུག་པ། སྨན་དང་ 
དུག །གྲུང་བྲན་རེང་ལུགས་དང་། མྱི་ཚོགས་རིང་ 
ལུགས་རྟ་བུ་ཕྱེགས་མི་མཐུན་པ། 

དངོས་ངན་པ་ ཀ་ཤཿ ངེད་པ། ཕྲེད་པ་སྟེ་ 
མེ་མཇེཕ་པའམ་ཉམསཔ་དམན 

པའི་དན། 
དངོས་ཆས་ ཐྷིབྲལ༥ རྒྱ་ཞར་ལེངས་ཕྱད་ 

དང་ཟང་ཟིང་གི་རྔམ། 

དངོས་འཇུག་ དངས་མུ་འཇུག་པ་དང་། 

ྦ ལས་སུ་མཕྱང་བའི་དངས་རྫས། 

དངོས་རྙེད་ དངས་སྲ་ཆེད་པའམ་ངེས་ 

པར་ཐོབ་པ་ལའ། | 

དངོས་བྟརྣན་། དངས་པ་ངེས་པར་བཏན་ 

པའམ་དངས་མུ་གསལ་བར་ 
, _ བརྟན་པ། 

དངོས་མཐོང་ རང་ཉིད་ཀྱིས་དངསུ་མཐང་ 

བའམ། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆཔ་ 

ཉིད་མི་ རྟག་པས་བདེན་པར་ དངས་སུ་མཐྲང་ ་བ། 

རང་གིས་བཅམས་པའི་ཚ་བར་ 

དངོོས་པ་མཚན་ 

དངོས་དང་བསྐྱེས་ བྲན་བྱི་ང་བཾ་དང་རྐྱེད་ 

335 ཐ་ལ་འཇུག | 
དངོས་དོད་ དངཔ་པེའེ་ཚབ་ཨང་ན་ངོ་ 

འྲད། 

དངཾས་གནས་ ང་ཐོག །དངཔ་གནས་དྲང་ 
གནས། ངེས་པར་དུ། 

དངོས་པོ་ བྷཱ དྲབྱ། བྷུབ། བརྫྭ། 
ཨངབྤྡྒཾ། རྔ ཐམ ཇུཿ 

ཛརྫས་དང་། ནོ་ར་འོངས་མྱོད་དང | འདུས་བྱམ། 
མེ་རྟག་པ་དང་དན་གཅེག་དང་། བླབ་ ཉྟཾ། ཤིང་ 

ཇི་ཡཱའི་ཨཱང་དད་དྷངཐ 
དངོས་པོ་སླྲུབ་པ། རྱ་ཧཾར་ཡེངས་རྱོད་ཕེགས་ 

གླབ་པ། 

དངོས་པོ་བརྒྱད་ རྣམ་མཁྱེན་དང་། ལམ་ཤེབ་ 

ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་ཤེབ 

པ་ཉིད་དེ། མཁྱེན་པ་གསུམ་དང་། རྣམ་ཀྲན་ 

མངོན་རྫིགས་རྟེཌ་པ་དང་། ཚེ་མོར་ཕྱིན་པ་དང་། 
མཐར་ྱིས་པ་དང་། སྐད་གཅིག་གཅཾག་གིས་ 
མངོན་པར་ཛྫགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྦྱེར་བ་སྟེ་ 

ཕྱེར་བ་བཞི་དང་འབྲས་བྲ་ཆེས་སླ་སྟེ་བརྒྱད་དེ།། 
དངོས་པ་མེད་པ་ ཨབྦསྟག །སངྦཧྨྲ་རྟེ། 

འདུས་བྱམ་ཀི་ཆེས་བྲབ་ཅད་ 

མི་རྟག་པའམ་དངས་པ་མེད་པ། 

དངོས་པ་མཚན། ཨྭཐྲལ། འྲདས་བས་ཀྱི་ 

གནན 



དངོས་པ་མཚངས་ 

དངས་པོ་མྱ་ངངས་ ངེས་རྣང་། དངཾས་རྫས་ 
པམ་འདུཔ་བྱས་ཀྱི་ཁྱད་ཚས་ 

མཆུངས་པ། གའ 

དངས་པོ་བཞི་ བཿས་པའེ་དངས་པ་བྷཅ་ 
དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི" 

དངཔ་པ་བྱའ། ( 

དངས་པོ་གསུམ་ བེམ་པ། ཤེས་པ། ཝན་མེན་ 
འདུ་བྱད་དེ་གསུམ་མོ། | 

དངོས་པོར་བྱས་པ་ བཟྭ་ཏཿ ཉེན་དུ་ཐས་ 
` པ། དགའ་བའི་དངས་པོ། 

དངཾས་འབྲལ་ 
༣ 

དངས་དན་དང་འབྲེལ་བ། 
དངོས་ཕྦྱར་ རླུ་ཞོར་སོཌ་གཅུན་ལ་དངས་ 

སུ་ཕྱྱིན་པ། ྦ 

དངོས་མ་ བདེན་པ། དེ་ཉིད། ང་མ། 
ང་བ་ཉིད། ངེས་པ། 

དངས་མང་ བདེན་པའ་མིང་ངམ། ཆང 
དངོས་མ་རྟེ། རི་དྭགས་རྐྱལ 
པ་ལ་སྒྲེད་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 

དངཾས་མད་ རི།ཀཾ། ཨྔཊབ། རྟག་པའམ་ 
དངས་གཟུགས་མེད་པ། 

དངས་མྱོང་ བདེ་ཛུག་སགས་ཀྱི་ཆོར་བ་ 
ྦ དངས་ཕུ་ཡྱང་བ། 

དངས་གཅང་ ཉམ་པར་དག་པ་དང་། རྫུས་ 
ཀྭ་དག་པ། ཀྐྱན་དང་དྲི་མས་ 

༣༡ 

༤3༠༧ 

དང ས་ཟོག་ ཆོང་ཟག་ལྟ་བྲ། 

དངས་ཡད་ དངེས་ས་ཡོད་པ་དང་དངས་ ཛྫས་གང་ཡད་ལའང་། | 
དངོས་ཤུགས་ དངས་བརྟན་དང་ཤུགས་ བཿ ༣༠ འང་ 

དངས་དང་ཞྭོར་ཡཞང་། | 
དངོས་བཤམས་ མཆད་པ་ཕེགས་ཏེན་གྱི་སྱན་ སྔང་དངཾས་སུ་བཤམས་པ། 

དངཾས་བཤད་ རང་ཉཾད་ཀྱིས་དངཝ་སུ་ 
བཤུད་པ། ྦ དཛེས་སུ་ མངོན་སུམ་ད་མཇལ་ལྟ་བ། 

དངོས་མུ་མུ༔ ཁབ 

དངས ཅ་ང་མ་ བ་ཡང ་ཚཅ་ 
ལུགས་ཏྟ་བུ། 

དངོས་འཛིན་ བདེན་བྲབ་ཏུ་འཇིན་པ་རེ་ 
བླ་མའི'ཡང་སྲིད་དང་འཇིག་ 

རེན་གྱ་ཕྱད་ལག་ཡོ་བྱད་པོཌ་ཡ་བདག་ཏུ་འཇི་ན་ 
པ་ལྟ་བྲ། 

དངོས་རྫས། ཟང་ཚིང་གི་ནར་རས་ལྟ་བྲ། 

དངས་ཞེན་ཆུང་བ་ ཡོངས་ཕྱོད་དང་བདེན་ 
པང་ཆུང་བ། 

དངས་གཞི་ པེལ། ཝྲུལ། ཕྱོར་དངཾབ་ 
མངུག།གསུམ་གྱི་དངས་ 

གཾའམ་ཅ་བ་དང་། ང་བའི་གནས་པམ། དངས 
གནས་དང་། ཕྦྱར་བ་དངཾས་གཉེ་6ེ པ་པ་ལའང་།། 

དངོས་པུ་མྱང་བ་ དངས་རུ་ཤམ ་པ། 



ཟབ 
དངོས་སློབ 

དངོས་སློབ་ ཆོས་དངས་ཕུ་མཉན་པའི་ 

ཉལ་སྨོབ། 
མཇ འཕྲིན་ཡེག་ཕཾ་ཉ་དང་མེ་སྣ་ 

པུགས་དང་དངོས་ཆས་ཕགས 

མངག་པའི་མ་འངས་པ། 

མང་འཾཕ ཨིག་འཕྲིན་སོགས་གཞུན་ཡ་ 

མངག་པའེ་མིང་། 

མདག་བྱེད་ སུའཐ། འཕྲེན་དང་ཕཾ་ཉ་ 

མར༨༩ཌ་པའ་བྱད་ཆག་ད་ལྟ་བ། 

མངག་བྱ་བོད་པ་ ཡིག་འཕྲེན་དང་ཕཾ་ཉ་པཌ 

ལ་ལས དན་མངག་བྱ་བྱེད་པ། 

བ་ས ཤི་་་ དྭཏཿ བྲན་དང་ 

ཕ་༡་དང་། གྲགས་འཁོང། 

འཁར་གཡག་ གཡག་པོ། མརགས་པ་ཅན། 

མངག་གཞུག པ་རྟེ། ལླག་ག་ལས་ལ་པརྒེ་བ། 

མངག་གཞུག་པ བཀའ་ཉན་བྲན་ཕཾ། 

མངག་བ།འུབ།་མ་ བཀའ་ཉན།བྲན་མ། 

མངག་གའུག་ཏུ་གྱུར་པ། བྲན་འཁོལ་དྲ་ 

གཕྱམ་པ། 

མངགས་ 

སྲུགས་འགྲ དགོས་མ་དེར། 

, བཀཏང་ཟིན་པཞི་དེན། 

མཇགས་།ཐས་གས། ཟབ་དུ་བཏགས་ཕད་མར 

མ༩༩་ལ་ལ་མ་ང་ 

ཌཱུཏེན། བཀའ་ཉན་སླྱབ་པའི མཇགས་པ་ 

ནཾ ངཔྟ བིསརྔན། ཡན་འཕྲིན་ 

༦༣༣༤ མཔའ ཁིངས 

ཕཾ་ཉར་མངགས་པ་དང་། གཤོག་བེད་དྲཅག་པ། 

མལ ཤཱཡ། རྐྱེན་བརྗེད་པ་དང་། 

མཐུ་གཏད་དང་དམེད་པ་ 

པང་པ་ལྟ་བྲ། 

གཡ་རྒྱ། 

རང་གི་སྐྱེན་བཀྲང་བ་དང་། 
མཚང་འབྱུ་བ། རྐྱན་ནས་ 

བརྗད་པ། 

མྱབུ་མི་བྲགང་ཐེས་པའི་དན 

དར་བསྐྱོན་བརྗེད་ཟིན་པའི་ 
དཾ་ན། རྐྱེན་ཆེ རིམ་ནས་བརྗེད་པ་དང་། ངན་བྱར 

པ་ལའང་། | 

མངན་ཀོག་ 
མངན་བཀང་ 

མངན་བགངས་ 

མངན་པ་ _ དམད་པ་ དང 'ཉེ་ཉང་རྟང་ 

བ་ལྟ་བུ། 

རར གྲ༔ དབང་ཐ་ མཇའ་ 

བརྙཾེས་པ། མངའ་མཛད་པ། 
མངའ་རྒྱར་བ། མཆིས་པའམ་ཡོད་པ་དང་། 

ཚང་བ་དང་། རྫགས་པ་ པེགས་ལའ། དི 

མངའ་བསྐར་ འགན་དབང་བརྐྱར་བ་དང་། 

རཱ མངའ་ཐང་ཆེ་ང།བྱང་བའམ་ 

ཨང་འཕེལ་བ། 

མངའ་ཁུལ་ རང་ལ་བདག་པའི་མ་ཁུལ། 

མངའ་ཁོངས་ མངའ་བདག་དེས་རྐོང་བཞི་ 
ཡུལ་པྡེ་དང་འབངས་མེ་ཕེར། 



མངའ་བརས་པ 

མངའ་བརེས་པ་ པྲཔ། རང་དབང་ཐབ་པ། ཆེའོ ཁུ 
མངའ་མཛད་པ། ཆེཔ་བཕགས་ 

ཁོང་དྲྭ་ཆྲད་པ་དང་མཁས་པར་འབྱང་བ། 
མངའ་ཐང་ རྩྙིཧིདལ། དཔང་ཐང་སྟེ། 

མེང་། བསགཔ་ཧྱབ། ཐྷཔ་ 

བརྟན་པ། བགེ་སྐལ། རྔོན་བྱས། རྔེན་གྱི་ཡས། 
ཧས་ཀྱབ། རྐལ་ཕྡན། ཐས་བརྐམ། དབྲ་འཕང་ 
དྲབ་མྔག་སྟེ་རྣམ་གྲངས། སྟབས་འབྱང་མངའ་ 
ཁྲང་གཾ་གནས་ཕགས་རང་ལ་ཕྲབ་པང་ཟེར། 
མངའ་ཐང་ཅན་ ཉབས་འབྱར་དབང་ཐང་ལྡན 

པའི་སྐྱེ་བ། 

མངའ་བདག 
ཀུན་གྱི་བདག་པའམ་དབང་ 

ཐྲང་གེ་བདག་པ་དང་ཐག་མའེ་མགན་པ་རྟེ། 
རྒྱལ་པོ་ ཞུ ། 

མངའ་བདག་ཁོ་རེ་ པད་ཀི་གཞའ་པའི་ཧུལ 
པཾ ཟླར ་ཡང་བཙན་ཡན། | 

མངའ་བདག་ ཁེ ་རལ་པ་ འཛམ་ བླ ང་ འེ མཚན 

པསྙན་པར་གྲཌ་པ་དང་ཕངས་ 

རྒྱས་ཀྱི 'ཡུང ་གཾས་ཟེན་པའི་ བད་ཀྱེ་ 'ཆཾཔ་ 'རྱལ་མེས་ 

དབན་ རྣམ་གསུམ་ གྱི ་ནང་ཚན་རལ་ ་པ་ཅན་ ཏཾ 

ཆོས་ཧྱལ་དེ་ནི་ཨེ་ཤཱའི་འྭཁངས་ལའེ་གང་གི་དུས་ 
རབས་ 'བྱཧད་པ་དང་དྭགུ་པཞི་པང་ལྭ་བང་སྟེ། 

ཆོས་ཧུལ་དེའི་དུས་ས་ཧྱ་གང་ནས་ "ཨཱཙར' ཇིཤམིཏ་ 

པཿ བཿ མདྲིཔདཾཿ བཿ ཧྱ པཱ ཅུབ? 

༦26 མངའ་ལྡན་མ 

དང་མུར་ཌུདཾཧྷི། ཤཱཾལེནཱབྷོཧྷི། དྲནཱཾ ཡ ཕོགས་ 

པཚཾཏ་མང་པ་གདན་འདྲེན་ཅིང་། བོད་ཀྱི་ལ་ 
ཙྭཱ་བ་རཏངྦཊིཏཾ་དང་། དམྨ།ཱའཱཡ། ཛཱནཔེན་ཡ 
ཕེགས་པས་བཀའ་བསྟན་གསུང་རབ་དྲ་མ་བརླྱང་ 

བ་དང་རྫན་བརྒྱར་བོད་སྐད་ལ་མ་གྲགས་པའི་སླ་ 
བརྒྱངམ་ཐུཔ་པ་རྣམས་ལ ་བཀས་གསར་བཅས་ 

དང་། སྡེ་སྣོད་གསུམ་སྲ་ཕོར་འབྱང་ཕྱག་མི་འདྲ 
བ་པོགས་ནཛད་ཅིང་འ་ཤང་དཔེ་མེད་དྡ ཨིི་ཕ་ 

ཁང་གིས་གཅོས་གཙུག་ལག་ཁང་སྟང་ཙ་བཞེངས 

པ་དང་། རབ་བྱང་བ་རེ་ངེང་འབངས་མི་ཁྱིམ་ 

བདྲུན་ཕུལ་བ་དང་། ཕྱག་དབུལ་ལན་གསུམ་ 
ཕྩོམ་པ་དང་། རྱ་ནག་དང་བད་ཀྲི་ཕ་མཚམས་ 

མྨེ་རར་རྡེ་རིང་དང་སྷ་ཁཡ་རྡེ་རིང་ཕེགས་རྒྱལ་པ་ 

དེའི་རྐུ་དྲས་སུ་བཙུགས་པ་ཕེགས་གཉན་ཕན་བྱི་ 

མཛད་རྗེས་ཤེན་ཏུ་'ཆེའེ། | 
མངའ་བདག་ཉང་ ཕྱེ་ཁ་ཉང་ཤཱེས་པའི་མངའ 

ཞུབས་ལ་དབང་བརླྱར་མཛད 

པ་གཏེརང་རྟན'ཉང་གི་མཚན། 
མངའ་བདག་འདོ་ལྡེ། སྟོད་མངའ་རིཕ་ལ་ 

དབང་བརླྱར་མཛད་པོ་ཞད་ 
ཝྡེའི་མཚན། 

མངའ་བདྭག་ལྷ'ལྔ་ བོད་རྒྱལ་ཁ་རེདི་མཚན། 
མངའ་ལྡན་མ་ གདྣཊྭཾ| ཨརྙར ༢ ¢ ( 

གསང་ ༥་བཞི་ ཡུམ་དང་ལྐེག་གི་ 
ཆུང་མ་དང་དགའ་མར་ཡང་འཇུག། ་ 



མངའ་བ། 

མངའ་བ་ ཨྟི། པིབྱཿ དཱ །ལྡན་ 
པའམ་ཡད་པ་དང་། ཐུགསཔ་ 
ཕུ་མངའ་བ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

མངའ་འབངས་ པྲཛ། མངའ་ཉབས་སུ་གཏཌ 
པའི་འབངས། 

མངའ་མཛད་ བླ དབང་བརྒྱང་བ། 
དབང་ཐྲཾབ་པ་སྟེ། རང་དབང 

མཛད་པའམ་བརེད་པའི་དེན། 
མངའ་འཇོན་མ་ རང་གི་བདག་པར ཀྱང་དབང་ 

བསྱར་བཞི་བྲད་མེད་སྟེབས་ 
ལྡན། 

མངའ་ཞེབས་ པིམ། མངའ་འབངས། ཧལ 

པ་ཕེགས་ཀྱི་མངའ་འག་གི་ 

མི་ཕེར། 

མངའ་འག་ མངའ་འབངས། མངའ་ 

ཞེབས། 

མཇངའ་རེས་ ཐད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཉཱིག་དངྔ 

མངའ་འབངང་སམ། དྲན་ 

འཁར་བྱི་སྡེ་ལ་འཇུག ། 
མངའ་རས་སྐེར་གསུམ་ རྨུ་རང་ཆབ་ཀྱིང' 

བསྐེར། ཏི་ཕེ་གངས་ཀྱིས་ 
བསྐར།, མང་མཁར་གཡན་ཡིས་བསྐོར། ཞེས་དང 
ཨང་བཅི་ལུགས་གྲཞན། རྤུ་རངས་གངས་ཀྱིས་ 
བསྐྱེང་བ། གྲུ་གེ་གཡའ་ཨིས་བསྐོར་བ། མང་ 
ཡུལ་མཆོ་ཡིས་བསྐོར་བ་སྟེ་གསུམ་མོ། ། 

མངར་བ་འཇིན་ 

མངའ་རེས་ཁམ་བུ། ཤིང་ཏག་ཕ་ཏིང་ཟེར་ 

བ་དེའེ། | 
མངའ་འཁོར་གསུམ་ རྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་ 

གསུམ་ལ་ཟེར། 

མངའ་རིས་རྟག་མོ་ མངའ་རས་ཀྱི་བླ་མ་ཉིག 
གི་མཚན། 

མངའ་རེས་ཤ་ མངའ་རིས་ཁམ་བའི་ཕྱ་ཤར་ 
འཇུག་སྣམ། ་ཱ 

མངའ་བསོལ་ བླ་མ་དང་རཧྱྱལ་པེ་ཕོགས་ 

དབང་གི་བདག་པར་གཟེངབ 
བསྟེད་ཏུ་བ།, 

མངའ་བསལ་བ་ ཇུས་ལེགས་པ། རྟཾངས་མྱོང་ 

མངའ་ཐང་གི་བདག་པར་ 
བཀད་པའམ་གསེར་ཁྲེར་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ 

ཞུ་བ། 

མངར་མངར་ ཧ་ཅང་མངར་མོ། སྦང་ཙི་ 
ཏྟ ་བྲ། 

མངར་ཆ་ ཀ་ར་དང་རྦང་ཙི་བུ་ཁམ་ 
ལྟ་བ། 

མངར་ཕྡན། མ རཱཀྭ། མྲིན རྦང་རི། 

མངར་པོ་ མཱཿ སྤང་ཙི་ལྟ'ཁྲའཾ་ངོ། 
མངང་བ། 

མངར་བ་ བྲེའི ། པྭདཱཿ ཕི་ཏརཿ མངང 
ཁའི ཅི 
མ། ཞུམ་པ། 

= ༠ 

མངར་བ་འཇན་ སྦང་ཤང་། 



མངར་བའི་རེ་ 

མངར་བའི་ར་ ཟཔ་ཉྱིར་དྲུག་གི་ཨ་བྱལ་ 
མངར་མོ། 

མངར་བའི་ལ་མ་ མངུཔརཾ །བང་ཤིང་གི་ 
ལཾ་མ་ལྟ་བ། 

མངར་མ་ བྲིའི ། མང་། མངར་མོ། 
ཀཀ ཟོ 

མངར་མེད། ཨ ༩༣ མངརང་མ་མེད་པ། 
མངར་རལ་ མངུྤ། ར་མངར་མ། 

མངར་ཤང་ མའུདམ། བཐང་ཤིང་ཏྟ་བ། 

མངར་གསུམ་ ཀྭ་ར། བྲ་རམ། ཕྲང་ཙཾ་སྟེ' 
གསུམ་མ། 

མངལ་ གདྦྷ། ཕླམས་ཏེ། བྲད་ ཉེ 

ཀྱི" བ་ སྣཾད། 

མངལ་སྐྱེས་ ཇརཡུཛ། ཀྐྱེས་གནས་བཞུའི་ 

ཨ°ྱལ། 

མངལ་ཁ་གྱཅྭས་པ་ བ་མི་ཆགས་པའི་ཐབས། 

མངལ་ཁ་འདུས་པ་ མཚན་མའེ་ཁ་ཡ་བ། 

མངལ་གྲྭ་གནས་སྐབས་ལྔ། ཁྱེའ་ཆགས་ པའི་ 

དུས་རྐབབ་ ཏེ་ཧཱར་ྭར་པཾ་ 

དང་། མེང་མེར་པ། ནང་ནར་པ། གོར་གེར་པོ། 
ཀྭང་ལས་འབྱས་པ་སྟེ་ལྔཞ། ། 

མངལ་གྱཾ་པྲད་ལྡན་མྨ་ དཧབ༣ཱཾ། བྲད་མེད 
རྩོསྱ་ས་བ་དང་ཛན་པོ། ་ོ 

མངལ་གྲྭལ་བ་ པྲསཝྲ། གཏྡམཙན། ཟླམ་མ་ 
བཙམ་པནམ་བེེའ་རྐྱེས་ཟིན།་པ། 

༦3 མངལ་ནས་ལང་བ་ ༡ 

མངལ་སྒོ་འཕྲེམས་པ་ ལྐེས་གནས་འཚོལ བའི 
ཆེད་དུ་རྟམ་ཤེས་འཁྱམས་པ། 

མངལ་སྒོ་བསྔམས་པ་ མངལ་དུ་རྗམ་མ་ཆཌ་ 

ནཕ་མ་བཙས་བང་བྱི་ཡུན། ྦ 

མངལ་སྒེ་ཕྱེ་བ་ ཕྲ་གུ་བཙའ་གྲབས་ཡོད་པ། 

མངལ་སླྲེབ་  ཁྱེའ་བཙའ་སྐབས་ཀྱི་བཅོག་ 
སླིབ་སྟེ་མངལ་ཕླེབ་བང་སླིབ 

བགས་ཟེར། 1 

མངལ་གཅིག་ ཕུ་གྲྭ་གཅིག་ལས་མ་དཙས་ 

པར་འཇུག་བྩམ། རོ 

མཇལ་ཆགས་ ཨར༔རཿ མངལ་དུ་རྫམ་མ་ ་ྦ 
ཆགས་པ། ྦ ྨ 

མངལ་འཇུག་པ་ གདཝྦྤཱརྷཾ། མངལ་དྲ་ཕུང་ 
པཾ '་3 འཚམཔ་ སྦྱང་ པ། 

མཇལ་གཏུམ་མེ་ རྔེ 'སྨན་ འལ་ མ་ཕེའི་མེང་། 

མངལ་བུར་ མངལ་དུ་འཆེ་བའི་ཁྱེའ་ཕྱིར 

བཏན་པའི་ཨོ་བྱད་ཅིག་གི' 
མིང་། ྦ 

མངལ་ལྡན་མ་ བྲད་མེད་ཕྲ་གྲུ་ཆགས་པའེ་ 
མེང་། 

མངལ་ན་རྤག། གཟའ་ཉི་མའི་མིང་། 

_ མངལ་ནད་ པྲདར། མངལ་ེ་ན་ཚྭ་ཉིག། 
མཇལ་གནས་ མའེ་མངལ་བྱཾ་སེམས་ཏེ། 

མངལ་སྲིད་དང་རྗུམ་མ། , ྦ 
ྫ- མངལ ལ་གནས་ ལང་ཐ་ དམུམ་ལང་།མིག་ལོང་། 



༥༥༥" "'" """"""/""ཛ7ཚ༥"" རར རར ར་བར ར ར ར་ར་""ེ་་་པ་པ་པ་པ་་༥པ་པ་་་་ཡ ་་ ལའལར་་ བ་ ཡ་བཡབ་ས་རས་ཡ་ཁབ་་་་ བ་ ཡལ་་༤འབ་ _ས་་་་གབ་འསབ་ལ་ ་ལའས་ཡ་+བ་པལ་པཕཡཤས་ཡཔཔས་ཤ་ {བཡབ་ཡབབཔཔཔ་པ བ་རབ་བ 

/ 

མངལ་པ ྦ ༄༣༠ 

མངལ་བ། །བམངལ་བ། ཁ་དིཾ། 

མངལ་མྱཚོངས་ མཧོདངཿ མ་གཅིག་པའི་ 
བུ་རྨྱུན། 

མངཇལ་འཇིན་ མ་བྱ། ཕྲ་གུ་ཆགས་པ། 
མངལ་འཇོན་པ་ མངལ་དྲ་འཇིན་པ། 

མངལ་ཞུགྲས། ཕུང་པེ་ཉིང་མཚམས་མྱྱོང་བ། 

མངལ་རླུགསུ་ གཟཔཏན། མངལ་ཆུགས་ 
༠ པར་བྱེད་པ། རྔ་བང་བཙའ་ 

བ་དང་། ཚལ་མེན་ཤིས་བཙའ་པ་ཉ་ཐ། 
མངལ་ཤར་བ་ ཕུ་གུ་དྭས་མིན་རྐྱེས་ནས་ 

འཆེ་བ། 

 མངལ་བཤལ།་ ཟླ་བཤལ་དང་། མངལ ཀུན 
དང་། ཧཤྲམཁ། 

མངལ་ལོག་པ་ ངུ་གུ་ཤི་ར་སྐྱེས་པ། 
མངལ་སྲིད་ པྲིད་བཅུའི་ནང་ཚན་མའི་ 

ཆདྲ་ཡུཧདུ་གནས་རྟབྲས་ཀྱིཿ 
སེམཔ་ཅན། 

མངལ་སྲིན་ མངལ་བྱཾ་ཕྲིན་བྲུ། 
མངལ་གསའི་མདུན་ས་ བཟའ་ཤང་གི་ར་བ། 
མངོན་ ཡུལ་བོགས་མབྲོང་བ། 

མངོན་སྐྱེས་ ཨེ3ཏ། ཚངས་པྲབ་དང་པོ། 

མངོན་།བ་ ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཁྱབ་པ། 
མངོན་མཁས་ མཁས་བྱར་ལེགས་པར་ 

མཁས་པ། 

མངོན་མ།ན་ མངན་ཤེས་ཏེ་ཆེ་དུས་རྫ་ཕྱི་ 

༄༧ ༨ 

མངོན་ཉེད 
ལེགས་པར་ཤེང་ཏེགས་ཐུང་པ། 

མཛྙོན་ཧུར་ བྲ ལ་ཅ་ཆར་ཤཾ་གངྱ། 
ཚན་གཞལ་བྱ་མངོན་གྱར་བ་ 

སྟེ། ཀུན་གྱི་མིག་ལམ་མམ་ཡང་ན་བླེ ངེར་མངན་ 

སུམ་དྭ་མྲང་དྭ་རང་བའེ་མེང་། 

མངོན་དགའ་ ` ཤང་ཕྱེགས་མངེན་པར་དགའ 
བའ་ཞིང་ཁམས་དང་། ཆོང་ 

དཔན་གྱི་བུ་མངན་དགའ་དང་། ཨང་དག་པར 
དགའ་བཞི་དན་འདང་། | 

མངོན་འགློ་བ་ དམག་བགས་ལ་རྫན་དྲ་འགྲོ 

བའི་སྣི་འདྲེན་ལྟ་བུར་འཇུག། 

མངོན་འྲཀོ་མ་ འདེད་ཝན་མ། 
མངོན་བཅོམ་ ཨྡཏིཧཏ། གསོད་པ་དང་ 

བཅོམ་པར་བྱེད་པ་དང་། 

འཇེག་པར་བྱེད་པ། 

མངོན་ཆུང་ མེག་ལམ་དུ་མེ་མཐང་ཐར་ 

མངན་མཚན་ཆུང་ཏྱར་བྱེད་པ། 

མངོན་ཆེ་བ་ མང་དང་བྲཀག་མདངས་ 

ཆེ་བ། བུ 

མངོན་བརྗོད་ ཏཏཿཾ། །ྒའྲིལིཾ།། (ཨརྷིཛྡྷཾན། 
མིང་གི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་རྟམ་ 

གྲངས གསལ་པར་བརྗད་པ་ཏེ། མངན་ངརྗེད་ 

ཤྲེས་ན་མེང་ལ་མི་རྨངས་ཞེས་པ་དེད། ། 

མངོན་ཉིད་ ཨྷཾསང། གསལ་དག་དྭ་ 
སྟན་པ། . 



མངོན་རྟགས 

༤ ,. ༤༨ 

མངོན་རྟགས་ བདེན་པ་དང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ 
རང་བཞིན་ལ་མངན་དུ་གྱར"ཚ 

པའི་རྟགས་བརྟན་པ་ྟ་ཐུ། 
མངོན་རྟོགས་ སླ སམཡ། ལམ་སྟེ'ཉན་ 

བྲ པ་ཏི་བྲེ ག་པ་མངོན་པར་ 

རྟོགས་པའི ་རིགས་དང་། རང་ཧྱྱལ་གྱི་ཐྲེག་པ" 

མངན་པར་རྟགས་པའི་རིགས་དང་། དེ་བྱཅིན་ 
གཤེགས་པའི་ཐྲེག་པ་མངན་པར་རྟོགས་པའི་རིཌ' 
དང་། མ་ངེས་པའི་རིགས་དང་། རིགས་མེད་ 

པ་རྟེ། བྲེག་པ་གསུམ གྱཾ་མངན་རྟོགས་ལྟ་'ཁུ'དང་|- 

གཉུན'ཡང་ཐའེ་བརྐྱེད་རིམ་འཆར་ཚྲལ་གྱི་མངན་ 

ཏོགས་ཡའང་། | 

མངོན་མཐཐོ། ཨཐདཡཿ མྤབ་རི་པ་དང་། 
བདེ་འགྲོ་ཉ་མིའི་ཏེན་བཟང་ 
ལནང་ཏེན་མྤྲཾ་ཟེར། ་ 

མངོན་དུ་ཀུར་པ་ ཨྲཔཁཱན། ཨབ མཁི། 
ཨྷེ་མུཀྲ། ཐབ་པ་དང་མཐོང་ 

བ་པཌ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དྲ་གྲར་པས་མང་ན་ 
པ་སྟེ། ཞཱེས་པ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་ཏགས་ཕཞམ་ 

ཤེས་བྱ་ཐྲམས་ཅད་ཁང་དྲ་ཆུབ་པ། བཱ 

མངོན་དུ་བྟན་པ། ཕྲདེ་ཤན། གསལ་བར་བརྟན 
པ་ལྟ་བུ། . 

མངན་དུ་ལྡང་ཐ་ ཧུབ་ཐར་བ་ཅིར་རང་ཉིད" 
སྟན་ལཔ་ཡར་ལངས་པ། 
ཧཿ ཀཀཀ།ྣ།ྨ།ྣ 

་ 

༦༅༠° མངོན་པ 

མངོན་དུ་ཕྱཾགས་པ་ ཨཾ མུངཿ ཨང་ཏཿ། 

ཛཱ བལྨུཁཿ ཨཚཿ བྱ་བ་ལ་ཞཱཌ* 

པང་ཅམ་པ་དང་རྱ་གུ་སྐྱེ་བར་རྩོམ་པ་ལྟ་བུ་དང་།
 

རྐྱེ་བ་ལ་མངོན་དྲ་ཕྱོགས་པ། འཆི་བ་ཡ་མཁྲཾན”་ 

དུ་ཕྱོགས་པ། མངས་ཧས་པ་ལ་མངན་དྭ་ཕྱོགས། ་ི 

པ་ཟེ ང་པ་ལྟ་བཱ།་ 

མངོན་དུ་བྱ་བ་ པྲ པ་ལམ་བྱི་ཏཾགས་ 
པ་དང་དགེ་མེ་དགེའི ་བསམ། 

པ་གྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ། 

མངོན་ཀཱ་བྷ་མ། མན་ཡ་ཆེབ་ཟེན་ག་ 
མངོན་དུ་ འབྱེན་པ་ གསལ ་བརང་བཏ ན་པ་ 

དང་རྐྱབས་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། 

མངོན་དུ་འོང་ ཨཾ ཀྲམཁ། ལགས་པང་ 

འང་བ། 

མངོན་འདོད་ ཀེ ཐའ པམླི། ཟུ ཀཱ 
༤༽ 

ཨྷྡཾཏཾ། ཨརུཀརྒ། ཨབྷ་མཏ 
ཡེགས་པར་འདེད་པ་དང་། འདད་ཆགས་ཤས་ 

ཆེ་བའི་ཉིན་སེམས་རྟ་བུ། 

མངོན་འདེད་ཅན། ཆགས་པ་ཅན་ནམ། འདོད་ 
ཆགས་ཅན། 

མངོན་ནོ་ པྲ ཡ། སྨ ཏཾགས་པའམ་ 

གསལ་བར་མཐང་བ། 

མངོན་པ ཨབྷ| ཆོས་མངན་པ་མངཾནཾ 

ོ ི པའི་སྡེ་སྟེད་སེགས།` 

|° 



མངོན་པ་གོང་འོག བཱ 

མངོན་པ་གོང་འ,. འག་ མངན པ་ཀན་བཏུས་ དང་ 
མངན་པ་མཛོད་གཉི་བ་ཏེ། 

བདང་པཏཌ་ ཕའི་ ཆཔ་ མངོན་ པའི སྡེར བཏགས ། 

མངོན་པ་བ། ཤེས་རབ་ཀྱི་བརླབ་པའི་ 
བརྗད་བྱ་གཅོར་བྱེད་པ། 

མངན་པའི་བརྗད་གཏུང་ཡ་རབ་བཿཅན། 
མངོན་ པའི་ངྭ་རྒལ་ ཨྷཛཾ་ཕཱན། ང་ལུལ ཤིན་ 

དུ་ཆེ་བ། ལྟ་བ་མཐྲ་པྲཾ། 
ཨེ ལྭཱཀཱཤཱཾ་ཀྭ། 

དང་མཐོན་པ་སཌ ལཞང་།། 
མངོན་པར་བྲཀ།བ། ཨཾ 8བ། དག་ངང་ ཟས ཟི 

མངོན་པར་སྐྱེང་བ། ལེགས་པར་རྐྱེངབ། 
མངོན་པར་བསྙེད་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱ་ཕེམས་རབ་ 

ཏུ་བརྐྱེད་པ"དང་། ཇྗེས་སུ་ ` 
ུ འཇིན་པ། 

མངོན་པར་ཁབ་པ་ ཨྷབྱྟྟེ ཉ་འད་དང 

ཐུགས་རྗེས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ 
_ ལྟ་བྲ། 

མངོན་པར་ གཟལ་བར། 

མངོན་པར་འ ེ་ ལྱག་པར་ཁྤེ་བ། གྲི ཤིན་ཏུ'ཏྲཾ་བ། 

མངོན་པར་མྱ།ེན་པ་ གཉན་ཕེམས་པོགས་ 
དང་དུས་ཕསུམ་ལེགས་པར་ 

ྦ ཤིས་པ་ དང། ཤེས་རབ། 

མངོན་པར་ལློལ་བ' ཨཾ རྲབྭཧཱ། མཉེས་པར་ 

བྱ་བ། 

༦༤༧༡ དངོན་ངར་རྟགས་པ། 

མཛོན་པར་ རེག་པ" ཛྷོ དྡ ྦ ལམ་ར 

ཏུ་སྐྱེད་པ། 
མངོན་པར་ཧྭལ་ ཨཱཛྷཛྡ། སངས་ཧྱས་ རོ ྦ 

བུ་གཉན་ཡས་ ཌེ པར་རྒྱལ་ ་བ། 

མངོན་པར་ སྤྲུབ་ མཾ མམྨར། ལེགས་པར་ 

ཚར་ བ། 

མངོན་པར ངེས་མྱང་ ཨྷིནྭཾ། དགའ་ ་མགུར་ 
རལ་པབ། 

མངོན་པར་ཆགྲས་ རཅ། འཁོར་བ་པ། 

མངོན་པར་ཆལ་དུ་བཀྲམ་པ་ པྭཌི། མེ་ཏག་ 
དང་ཆོང་ཟང་ལྟ་དྲུ་ འེགཔ་ 

པར་སར་བཀམ་པ། 

མངོན་པར་མཆོད་པ་ རུར དཀོན ་ཨཆེག་ 

གསུམ་དང་| བླ་རྷ་ཕེགཔ' 

ཡེགས་ པང་ མཆད་ པ། 

མངོན་ ཐར་ བརྗོད་ པཔ ཡང ་དག་ པའན་ 

ཡེགཔ་པར་བརྗེད་པ། ཡོན་ 

` ཏན་ཕེགས་ལེ ཌ་པར་དཇྔོད་པ། 

མངོན་ པར་བརྗེད་ རྨ" མྲ དྲན། རང་ ཏུ ་བརྗེད་ 

་ 

མངོན པར་ བཏུད་ རྨ" ཆ` ལོ ནགཾ་ ངོ པེཌི 

ཡེགས་ པར་ བཏུད་པ། 

མངོན་པར་ཏོགྲས་པ། ཨྡངཾ སམཨཿ རྟགས་ 
པའི 'མེང པེ ཤེཔ་པ། . པའ 



དཛན་པར་ཏོགས་པའི་མཐའ་ལས་བང་འ 

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱང་བ
་ 

ཆོས་ཀྲན་ལེགས་པར་རྟོགས་
 

པ་དང་ཝུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ཉེན་མྨིབ་ཕོགས་གཙང་ 
བར་བྱེད་པ། 

མངོན་པར་ལྟང་བ་ མྷཾབཾཔཱཧཏ: ངན་ཕང་ 

` དུྭ་ཝུང་བ། 

མངོན་པར་བསྟད། བརྟེད་པ་བྱས་པའི་མེང་། 
མངོན་པར་བསྟོད་པའི་གྲགས་པ་ ཨཐཾ ནནི་ 

ཏཡཤ །རབ་ཏུ་བསྟོད་པས་ ངཿ 

མངོན་པར་མཊ་བ། ཨྱདཡ། བདེ་འགྲ་ཧ་ 

མིའི་ཉེན་བཟང་ཐབ་པ། 

མངོན་མཐཾ། 

མངོན་པར་དྲང་བ་ ཨྷཙཾཱ་ཏཾ། ངན་པོང་ 
ལས་ལེགས་པར་དྲང་བ། 

མངོན་པར་དྲངས་ ཨྒ༔ འཱཏི། ལེགས་པར་ 

དྭངས་པ། 

མངོན་པར་འདྲྭ་བྱེད་ ལེགས་པང་འདྲ་བང་ 
_ བྱེད་པ། ྦ 

མངོན་པར་འདད་པ་ གྲུས་པས་ཡེགས་པར་ 

བྱ་ད་པའམ་བཀུང་བ། 

མངོན་པར་ འདུལ་འས།པ། གང་ཟག་སྨིན་པ 

རྣམས་ལ་ཆེམ་ཀྱེས་ལེཌ་པར'་ 

འདྲལ་རང་བ། 

མངོན་པར་འདན་པ། གསལ་བར་ཕྱིར་བཏོན་ 

མངོན་པར་བྱང་ཆུབ 

པའི་བྱེད་ཆིབ ལྟ ཐྲ། 

མངོན་པར་གཉོན་པ། བངས་ཆྱས་ཀྱི་རླ་གསུང 
ཐུགས་ཀྱི'་རྟོབས་དང་ཡོན་ 

ཏན་ལས་མུ་རྟེགས་པའི་རྟབས་ཕེགས་རབ དུ་ 

གཞེན་པ་རྟ ཐྲ། 
མངོན་པར་སྣང་བ་ ཉི་མའི་ཞད་ཟེར་རྟ'བྲས་ 

ཕྱེགཔ ཀྲན གཔལ་བང་བྱེ ད་ 
དཀ ་ 

མཛོན་པར་མྦྱོད་ དམོད་པ་དྲག་རྔགས དང་ 
མཐུ་ལམ་ངག་ཕགས་བཅམ་ 

པ་སྟེ། དྲག་པའི་འས། 
མངོན་པར་ སྤྲེབ་ 

རྤྲུལ་པ། དང་འད་ཕགས
་བཀྱེ་ 

བྲ་དང་རབ་བུ་དྲནྲ་བར་ 
ཡང་འཇུག 

མྱངོན་པར་2ྱགས་ མངན དྭ་ཕྱགས་པ། ཀྐྱེ་
བ་ 

ལ་མངན་དྲ་ཕྱོགས་པ་ལྟ་བུ། 

མངན་པར་འཕགས ་ཕ་ འཁ ར་བཞི་ཆ་ པ་ལས་ 

ཟྭ པ་དདབ་པ་ཏྟེ། ཉེའི 
རང་བྱང་སེམས་ཤི"དཔལ་ཡན་རྟ་བྲ། 

མངོན་པར་འཕྲོག། ཨབྷ ཧརཿ ཡེད་ལེགས་པར་ 

དྲན་པ། 
མངོན་པར་བྱཇ་ཆུབ" ཨྷ སམྡོརྲི ཉན་རྫཾབ་ 

མཐྲའ་དག་བྱང་ཐྩེང་ཆཱོས་ཀྲན་ 

ལེགས་པར་གུགས་སྱ་ཆད་པའི་དེན་ནོ། 
÷ 

"༠༠༡༧ ༢༡༦2 པས་ས ར་བ་བ ༤༣ཚ༧:༧༧༥༡༠༠༦༩༣༠༥ ༣-¬;¬ས:ཿ2༡89 



ངི 

མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པང་བཱ།་བ 

མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཕར་བྱ་བ་ མངན་པར་ 

ཛྫགས་པར་བྱ་བའི་ དོན 
མངོན་པར་དྱང་བ་ མྷིཌྫཱཱ། འཁར་བཞི་རྫུག་ 

བརྫྔལ་ནས་ཡད་ངེས་པརང། 

བྱང་བ་ལན། ། ྦ 
མངོན་པར་དབང་བསར་ཐ། ཨྡཊཾཏེཀ། བླ་མ་ 

དང་རྒྱལ་པ་དང་སླབ་མ་ 

པགས་ལྭ་ཟབས་དང་ཆཔ་ཀྱི་དབང་བརྐུང་བ། 

མངོན་པར་ ཞུ་ཐཐཿ ཨྷེ་ནཱིམཊ། འཁོང་ 
བ་ཕས་ཡིད་ལེཌ་པར་ཝོཌ་པ། 

མངོན་པར་སྦྱོར་ བཟུང་བའེ་མིང་། 
མངོན་པར་མ་གྲསལ་ མི་མངན་པར་ཟེར། 

_ མངོན་པར་སྨོས་ མརྷཤཱས། ལེགས་པར་ 
སྨས་པ། ཡབ་པ་ལབ་པ། 

མངོན་པར་བརྩོན་པ་ ཨབ ཡོགཿ ཨང་དག་ 
པར་བཅན་པ། ྒ 

མངོན་པར་འཆེ་བ། །ཨྱིཏཏིན། དྲག། 
མངོན་པར་འཇིན་པ། ཨཾ ཀཧཿ བཟང་བའི་ 

མིང་། ཡེད་ལ་ཆགས་པ'དང 

གདུང་པ། 

མངོན་པར་རྫགས་ ཨཾ པནྤུ། ཕངས་ཧྱས 

„༠ ཤཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཏེ། མངོན་པར 
རྫགས་ཕར་སངས་ཧྱས་པ། 

མངྩོན་པར་རབ་ཏུ་འཕྱཇ་ ཨྡཾཔལམཱཏེ། 
མཆད་རྫཔ་དང་བ་དན་དང་ 

༄༅ཌ མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲག 

ཕན་གདུགས་ཕདས་ལགས་པར་དཔྱངང་པ། 

མངོན་པར་རིག་པ་ མངན་པར་སྣང་བའམ། 

_ མངན་པར་ཤེས་པ། 

མངོན་པར་རིག་པའམ་སྣང་བ་ ལེགས་པར་ 
མཐང་བའམ་ཤེས་པ། 

མངོན་པར་ཁེན་པ་ ཨྱདཱནཾ། ལེགས་པར་ 
ཐྲཐ་ས་དང་། ཡགྲ༔་ཏུ་ཨེཌ། 
པར་བླང་པ། ྦ 

མངོན་པར་ཤར་བ་ མཐུ གསལ་ཡེར་ 

འཆར་བཞི་ཞདས་སྨ། 
མངོན་པར་ཤེས་པ་ ཨཾ ཇཱན། ལཡེགས་པར་ 

མབྱེན་པ། 

མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲག། བངས་ཀྱབ་ཀྱི་ཐུགས 

ཀི'ཡན་ཏན་གྲས་ཏེ། ཌ དྲི 

ཙྭ ཙྩན། སྙའེ་མེག་གི་མངན་ཤེས་ ཆུང་ 

4 དྲེལ ཊླཧམ། ཧྭའི་རྣ་བའེ་མངན་ཤེས་དང་། 

༣ པར་ཅེཏྱཱནམ། ཕ་རལ་ཀྲི'ཕེམཔ་ཤེས་པའམ། ྦ རི བོུ བྷ 
ཅཏཿ༔པྨད་ཛཱནམ། བམས་ཀྱི་རྣམ་ཁྲངས་ཤེས་པའི་ 

མངཾན་ཤེས་ཏེ་གཉན་ཕེམས་ཤེས་པའི་མངེན་ཤེས་ 

དྱིཛུནམ། ཛྫུ་འཛྲུལ་གྱི་བྱ་བ་ 

ཤེས་པའི་མངན་ཤེས་དང་།  པྱུབནིཏྤསཱཧཱ། 
དང་། ༤ ར ཌྷ 

རྨུ ཏིཛཱནམ། རྔན་གནས་རྗེབ་སུ་དྲན་པའེ་མཇན་ 
ཤེས་དང་། © ཨཱཤཔྲཉྤཨཛཱནམ། ཇག་པ་ཤེས་ 

པའི་མངོན་ཤེས་ཏེ་དྲག་ག | 



མངོ ན་པར་ཤེས་ ་ དྲག་དང་ལྔ་ ན་ པབ ༠༤༤ ཏེ ན་ཤེས་ 

༩ གི 

མངོན་པར་ཤོས་པ་དྲག་དང་སྡན་པ་ མངོན་བྱང་ བདེན་བཞིའེ་གནས་ལུགས་ 

ཏཌབྷིཛཾ། སངས་རྱྱས་ཀྱི་མཚན། མངོན་ཕུམ་དཱ་མཐོང་བའི་ 

མཛོན་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་ ཨྣཛཾཏྭཾཾན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ། 

མངས་ཧྱས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་གྲས། མངོན་བྱེད་པ། གསལ་བང་བྱེད་པ། 

མངོན་པར་སེམས་ ཨྣབ་ཕཱནས། རྟག་ཏུ་ཡིད་ མངོན་འབད་ ཨཐཾ་ཡཱཏི། ལེགས་པར་ 

ལ་མེམས་པ། འབད་པ། 

མངོན་ཕར་སེལ་ ཨབྷཤན། རྐྱེན་སེགས་ཡེཌ་ མངོན་སྦྱོར་ ཨྷིཡཱཀ། ཨྷཧྷང། ལེཌ 

པར་བསལ་བའི་བྱེད་ཆོག་ པར་མྨྱང་བ། རཾ 

ད་ལྟ་བ། མངོན་ཚུལ མངན་པའམ་མང་བའི་ཚལ། 

མངོན་པར་སོང་ ཨྷཾ པྨན། ལེགས་པར་པང་ མངོན་མཚན། མཾ ལླ།ཊ། བུན་རྐྱེད་དང་། ༤ 

བཞམ་ཕྱིན་པ། ( ཏྟགས་ཆེན་པའམ། ཨ་མཚན་ 

ྦ མངོན་པར་སྲིད་པ་ ཨཐྷཾ ལཱ} ཡེགས་པར་ པ་དང་། གཉན་དན་མཛན་ཆེ་བའི་བྱ་བ་དང་། » 

ྦ འཐད་པཞམ་སྲིད་པ། མངན།གསལ་ཆེ་བཞི་'དན། དྲངིག་དང་གསེར་ 
ྦ མངོན་པར་སློང་བ་ མཾ ཤྟྟིཿ རབ་ཏུ་སླང་ དྲངལ་ཕོགས་ལའ། །མངན་གསལ་ཝྡན་པ་དང། 

ྦ ྦ བའམ་བདེན་པར་ཕླང་བ། ཟང་ཟག་པྔརེ་བའི་ཛྲས་དྲབིག་དང་གསེར་དྲངལ་ 

ྦ མངོན་ཕར་ལྷག་པ་ ཨཱགནྟཱ། ཨ།ེཏྲི། མདུན་ གྱི་དང་ཅེ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཆའུ ཀ'ལམ། གསེར་ 

ྒ དུ་སྙག་པའཞམ་གསར་དྲུ་སྙག་ དྲྭངལ་ཤཧྱི་དང་ཅེ་དང་པ་ནའི་གྲཟགས་ཀྱི་ཁྱད་ 

པའི་མྲགན།ལྟ་བྲ། པར་བྱས པ་ནི་མངོན་མཚན།ཅན་ཞེས་བྱའེ། ། 

མངོན་སྤྱད' ཨངྒ་ཙཇཿ དྲག་ཡམ། ཞེས་གསུངས་སཾ། | 

མངོན་ཕྱེགས། ཨརྒཔཏཾ། ཁ་ཏུས་པ། འཚི་ མངན་ཞེན་ ཨྣྷཾ་ལ༡ཿ ཨྷཐ་ནྲིའི་ཤ། 
ཐ་མ་མྣ་་དྲ་པབགྲས་པ་ ཞེན་ཆགས་ཆེ་བ་དང་། 

ཟལ ་་ཐ་ འདོད་ཆགས་ཅན་དང་།། འདད་བདེད་ཉེན་པ། 
མཛངོན་ཕྱོགས་ཏ་ ཨམྱེཏྭ། ཁ་ཕྱགས་པ། མངོན་དྨེམ་ སྒད མནས༔ ང་ཧལ་ཆེ་བ། 

མངོན་ཝ་ སྐླ་ཉག་རྟ་བུ་གཟུགས་ཤིན་ད རྨངོན་ཤེས་ ཨྷ་ཛཱ། དུས་སུམ་ཤེསཔཔ ་ 
ཕྲ་བ། དང་། གསལ་བངར་ཤེས་པ། ལཿ 
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:མཛོན་སུམ་ 

མཛན་ཤེས་ཅན 
:མངོན་ཤེས་ཅན་ གཉན་སེམས་རྟགས་པའི་རྐྱེས་ 

བུ་དང་། རྐྱ་ཀྭ་ཡཞང་།། 
.མངོན'་ཤེས་དྲག' མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་སྟེ། 

གྱ'ཨཾ་ཕྱན་དང་རྟ་བ་དང་། | 

གཞུན་སེམས་ཤེས་དང་རྫེན་གནས་དང་། ཟག་པ་ 
 ཟད་ཤེས་རྫ'འཕྲལ་ཤེས། །ཁྱེཕ་པའེ། | 
-མངོན་ཤེས་དྭུག་ལྡན་ 8༩བཟྲི་ཛཱཾཿ སངས་རྒྱས 

ཀྱི་མཚན། 
མྐུའི། ཨྣ་བག། པཏྱཀཾ། 
པཱཏྱཁ། དན་མྱེ་དང་མ་འདྲེབ་ 

བང་ཡུལ་རང་མཚན་རྗེན་པར་སྟང་བའི་བློ་དང་། 

དབང་པ འི་ཡུལ་དང་། ཞྐག་གྱར་མེན་པ། 

-མངོན་སུམ་དྭ་ དངས་སུའམ། གསལ་རྗེན་ 

དྭའམ་མངན་སུམ་དུ་མངཏང་ 

བ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲ། 

མངོན་སུམ་ཕོགས་མིན་པ་ པརདས། 
གསལ་རྗེན་དྭ་མེན་པའམ་ 

ཞྐེག་གྱར་བ། 

:མངོན་སུམ་མིན་པ་ པྲངཊཿཨྦ་ཏཊ། ཞོག་ 
གྱཆ། 

:མངོན་སུམ་ཚད་མ་ :གྱ་ཨམཚན་ཡ་མ་བརྟེན' 

་པང་ཡུལ་གསར་དྲ'རྟོགས་ 

/བའེ་བླ། 

མངོན་སུམ་ལས་འདས་པ་ ཤིན་བཱ་ཉོག་ 
གྱང།ཐ།ལྟབྲ། ྦ 

ཆཾ་རྡག་ 

(ང་ལྕགས 
མཁྷིནབཿ གསར་པའེ་ 
གསར་པ། 

མངོན་གསལ་ །ཨྣབྲིབ། མངན་མཚན་དོད་ 
པ་སྟེ་མངན་ཕར་གསལ་བ། 

ཇྲཿ ལོ་ཐཾག་སེགས་ང་བཉིན་པའི་ 
བྱེད་ཆིག་དང་། མྲི་དང 

མངུལཿ ཁཱེས་བརྡང་བྱའི་རྔཞམ། རྡུང་བེད་ཏྱི་ང་སྟེ།་ 

འཁར་ར་དང་། ཧྱལ་ང། བག་ཇ། ཛ་ཇ། ཁིམས 
ཀྱི་རྔ་བ་ཆེ་ཕགས་ལྟ་བྲ། ྦ 

ཇ་དཀར་ ཇང་མ་དཀར་པ། ཇ་མ་དགཀར་ 
‹ པཾའི་རླང་གཡབ་ཟེ ར་བྭ་ཝ་ཐྲ། 

ཇྔ་སྐྱག་ ང་འཇཾག་པའེ་རྟེག་ལྟ་བྲ། 

ང་ཁྨི་ ཇ་འཇེག་པའི་སྟེག། 
རྔ་མ།ན་ ཅ་རྔ་མཁན་དང་ཇ་རུང་མཁན 

རྔ་བྨྲ'ོ ངའི་སླ་དངཾས་དང་། .གྲསེང་ 

འོད་རྲ་སླའི་ .རདཾ་དང་། 
སང་པ་རྱས་ཀྱི་མྐརྐན;ཱིགཿདྲང་། ང་སྒཏླབཱཾན” 
པའི་སླ་ཞེས་བྱ་བཞི་ནགས་ཁྱིག་ཡའང་་། ། 

,ཏ'དྲེ་ལ་ཕཾགས་ཀྱི་རཱ་ཨ་དང་་ 
.ཟེའཱམ་རྔག་སྟེ། ` རྔ་རྡོག་ 

ཐམས་ཅད་ལ་དར་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་བཏགས་པ་ཟེར་” 
.བ་ལ་ཐ། 
རྔ་ཅན'་ ཇ་མ་ཅན་གྱི་ཕེམས་རྐན་དང7 

:རྔ་8ྭཁྱང་བའི་མི། 

ཇ་ལྕགས་ དྲ་རྭདྭ་ཤེད་ཀྱི་ཇ་དྲབག ༔ 



ཇ་རེངས 

རར 

ཌངྔ་ཆངས་ 

རྔ་དར་ 
རྔ་རྔམ་ 
་ 

བུ་ཐཐང་བང 
རྔ་ནགོ་ 
རོ ཐར 

ཚ་དབོན་ 

༥ 

རྔ་སླགས་¡ 
རྔ་ཕྲག་ 

རཾ་བ་ ྦ 

ཁ་གངས་མཉམ་ཕར་བརུང་ 

བཞི་དྱབངས་ཏེ་ཇ་ཇུང་ཚལ་ 

གྱི་འཁྲེས་ལའ། ། 
ཇ་ཆུང་ངུ་། ཇེའུ། 

དྭའང་། ། 

ཇ་ཇུང་བའི་མྫངག་དང་། 

གཞུག་གྲུ་སྟེ། ང་མ་དང་ 

མཇངུག་མ། 
དྲ ཇ་མོང་གི་རུས་ཐག་

པའི་ 

ཐེང་མ། 

ཇ་མའི་ཁུའམ་དར་ལྕོག ། 

ཇ་མ་མེད་པ་ལ་འཇུག ། 

ཇ་ལ་དཔབྱག་གྲས་རྔང་པ། ་ 

ཧཱོལབྷཛྫཝ། ཇྔ་ལ་བརྣན་པ། 

ཇ་མ་ནག་པ། 

. ཡབཿ རྔ་རུུང་མཁན། 

ཇ་ཇུང་མཁས་པའི་སློབ་དཔན། 
ཧེ་ཇ་དཔེན་དང་རལ་དཔན་ 

ཟེར་བ་ལྟ་བ། 
ང༽ི་ཀཾ་ལྤགས། རའི་པཌ་པ། 

ཇ་མོང་གི་ཕུ་གུ། རྗེཝ། 

རྩ་དང་ལེ་བྲག་དང་བཙཕ་མ་ 

བོགས་བང་བ། 

༠༠༩༠ 

ཌ་བ་ཆེ་ 

ང་མོ 

དནྣབ་ ཨཤོམེརི། ཇ་ཆེན། 

རྔ་བ་ཆེ་བའི་མད་ བཀའ་རྒྱང་ནང་ཚན་གྱི་
ྱའི” 

ཌ་བོང་ 

ཇཾ་ཀྱེད་ 

ཇྔ་དྲན་ 

ཇ་དབྱག་ 
ཇ་ཡཱག་ 

ཌཾ་མ ྨྲ  

ཇ་བཾ་ཆེའི་མདོ་ ཞྟེས་པའེ་མཚན། 

།མུད། མཿ ཇ་མང། 

ལྤྦི། རྩ་ཕོགས་ར་བྱེད་ཀྱི 

ཟར་བ། 

ཕྲོག་ཆགས་ཤིག་གི་མེང་། 

ཟས་ནི་ར་བྲན་ཤྭ་གསར་དང་༔: 
ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། ྫླ 

ང་ཡག ! 

.ཇ་དང་རག་ཆཝ། 

དཱམེལ། པཱ༔ྫཾཿ མཇུག་མ། 

གཏུག་གུ | 

ཌྔ་མའམ་སླ་ཆགས
་ བྲལནྱཾ། ཇེ ་མའི་རྤུ་ལ་ 

འཇུག་རམ། 
རྔ་མ་མེ་ཏྭག་ ཛ་བའམ་ཛབད་ཤིང་གི་མིང་། 
ར་མའི་འབྱར་པ་ ཤིང་ཕེང་གེའི་མཇངག་མ། 

རྔ་མ་ 

. ཆ་ཤམ་གྲབ་ཀྱང་ཟེར། 

མཱཏྟ། འ་མ་ཨིན་པར་སྨླ་རྒྱན
”་ 

- ཡས་བཤད་པ་དང་། ཨང་ 

བར་ཡིག་གཞན་དྲ་འོ་མ་ཅན་གྱིཇྔ་མོང་དྲ་ཟེར་བ 

ཐ་ ་ ཛྲ ་ ཞཱེས་རྔ་མང་དང་། འཆག་ 

བྱེད་ཕོགས་སུ་ཟེར་ཏེ། ཡང་| ཆོཔ་སྐད་དང་ 

ཡུལ་སྐད་ཇ་མོང་ཟེར་བཞི་དྲད་འགྲེ་སྐེ་རིང་དེ་ 

ཡིན་ཞཱེ་པ་གསུངས་པོ། ། 

= 



རྔ་མ་ཀུན་ད་ 

རྔ་མོ་ཀུན་ད། མཀྲརཾ། ང་ཡི་རིགས་ཤིག ། 

ཚ་མདད་ཀུ། འདྲ་བིན་མག་ཞག | 
རྔ་མ་ཕྲ་པུ་ ངེའུ། 

ཚྫ་མོའི་གློགས་མ་ཆེན་མོ་ གྲོག་མ་པང་ཆོད་ 

ཆེ་ཉེང་ཀང་ལག་ངེང་བ་མི་ 

གསེན་པོར་ཟ་བ་ཉིག་གོ ། 
= ༽༧ ༤ ༧ རར 

ཚའི ཆབས་ རྔ་མང་གི་ཁྱ"'ཆགས། 

ཚ་མང་ མྲ མིང་ར་མ། ལུས་ 

ཆེན། མཆུ་འཕྱང་། རྔ་བང་། 

འཁར་ ལ འི་མགྲིན། ཐང་གི་གྲ" གཟི་ངས ་དང་། 

འཆག་བྱེད་དེ་རམ་གྲངས་ཕོ། | ྦ 

ར་རེ མི ཇ་མའི་ཆིད་པའམ། སླ་ཆཚེཌ་ 

ཀི་རི་ད་བ། ྦ 

ཆ་ཆེད་ལ་ཆགས་པའི་གཡག་ གངས་གཡག་ 

ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་བསིལ་རམ་ 

གངས་ཁཱོད་ན་གནས་པའི་གཡག་དེ་རང་གི་ཇ་ཅིད་ 
ཡ་ཤིན་ཏུ་ཆ་ཏེ། འགྲ ་བཞི་ཆེ་ང་མ་ལཝ་མངག་

ལྟར 

མི་ཀོང་བར་རྟེང་དྭ་གཟར་ཏེ་ཤིན་ཏྭ་གཅེས་
རྤྲས 

བྱེད་ཅིང་། གལ་ཏེ་རྔ་ཙིད་ཉག་རེ་ཙམ་ཤིང་ཡ་ 

བྦགསཔ་ན་རྔེན་པས་སྲེག་བཅཙད་པ་དང་བྲལ བ་ལྟར 

མང་བས་མ་ཤི་བར་དྲ་མི་གཅོད་པར་བསྲུང་བ་ 

ལཉར། །ཁཔ་བླངས་པའི་བསྲབ་པའ་གི་ཆེན་པོ་ལྟ་ 

ཅི་སྨྲསུ། ཉེས་བྱས་ཕྲ་མོ་རེཞང་བྱོད་ལམ་ཐྲམས་ 

ཆཅད་དུ་བག་ཡོད་བརྟེན་ནས་སྲག་དང་རྡོས་ཏེ་སྲང 

རློ 'དན་ཨིན་པར་འདྲཝ་བའི་ཧྱ་ འགྲེལ་ འགའ་ཞིག 

རྔ་ཟླམ་ཅན་ 

ཇཱ་ཡབཐ་ཅན 

ཞྱེས་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བརྡ་ ཏུ་གཟུངས་པེ། ། 

བཀྲལ་ ཉེང་ མཁོ་ 'བརྔད་པ་ལམ་ ཐབ བཛ །པ། །! 

ཌོ 'རྫིང་ པལ། ་ ྦ 

ཌ་ཐོར་ ལྷ་མ་ཡིན་བྱེག་གི་ཆེང་། 

ང་བཟབཔ་ ཅིད་པའི་དྲ་བ། 

ང་ཟྣམ་ མརིགིཀཿ ཨནཀ་ དྭཱཙྨམ། 

ངའི་ངེགས་ཤིག 

ང་རླམ་ _ པདྨདཱ། ཕོ་ངྷད། ཨཱནཀ། 
ཇ་རིལ་ལམ་ཇ་རྫུམ་བྲ། 

དྲ 'རྣམ་ཁ་ གཅག་པ་ ང་ག ། 

མུཀན། མེ་ཏོག་དང་རྔ་ྱེག་ 

དང་ཁྱབ་འཇུག་གི་མིང་། 

ཇའམ་སྒྲོག་ཅན་ ཕཊཧཿ རྔ་ཊིག་གི་མིང་། 

ཛའི་སྤའི་དབྱངས་ཅན་ ཆ་ཀང་ཉག་གི་མིང་། 
ར་ཨབཐ་ ཙམར། པྲའཱིཊཀ། པྲའིཌ། 

ཇ་རྡེག སྐ་ཡི་བསིལ་ཡབ། 

རྨུ'ཡི ཐཱ ཕཾན། སྦྤང་འབྲ་ཕགས་ དཀྲོག་ བྱེད་ ཁགྱག་ 

པྲར་རྔ་མ་བཏགས་པ། ་ྭ 

ཁྔ་ ཡཐ་ཀྱེ་ ཡུ་ཐ' ཨྱོཤར། རྨུང་ཡང་པབམ་ང་ 

ཡབ་ཀྱི་ཡུ་བ། 

- _ འཇམ་བྲ་གླིང་གི་གླིང་ཕྲན་ 

ཞཱཾག་གི་མིང་། འདི་འཛམ་ 

_ གླིང་གི་གཡས་ན་ཨོཾད། 

ཇྔ་ཡབ་ཅན་ ཐྭའི་ཛཝྔན་ཤྭིང་། ཤིང་ཨེངས་ 

འདྲ་པ་བརྟལ། ྦ 



རྔ་ཡབ་འཇུག 

རྗ་མབ་མཇུག་ ཏ་དང་རོག་མ་ཆན། 

རྗ་ཡབ་མཇུག་མ་ཅན་ གཡག་བྱེད། བྲང་བ་ 

ཇཱན་པས་རྔན་ཅན་བྱེད་བ 

ཨིད་མ་ཉ་ལ་རཱན། བེེས་ཀྱང་མ་དང་མཁའ་ 

འགྲོས་བཞེས། ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 
ཀ་ཤི སྲུ ༤ ། 

དཀྲག་བྱད། ངན་བཀརང་ ཕ་ལས་བུ་ལ་རྔན་བཀྲང་ཉ་ད་` | 

རྔ་ཡབ་གཞན་ ཨཔཙམརཿ༔ འཛམ་གླིང་གཡོན” དང་མཆུངས། །ཞེས་པ་འྱལ་ བབ 
དུ་ཡད་པའི་དེའི་གླིང་ཕྲན། སླད་དང་བརྟམ་ཐབས་འཚོལ་བར་འཇུག ། 

རྔ་ཨུ' ཡུ་བ། རྔའི་ཡུ་བ། རྔན་ཅན་”་ ¡ཨྔལགཌིཏ། །མྔལམཏ། ཁོད 

ར་གཡོག་ ཨཱནཀ། ང་བརུང་བའི་དྭབག ཆོ། ཆོ་ཁྱད། རྐྱེན་བརྗོད་པ་ 

ར་རེང་ ང་མ་རིང་པ་ སྟག་འྲད་བ། དང་། འཕྱ་སྨད་ཀྱིས་གད་མོ་ཤོར་བ་དང་། 
ཚ་་ཤིང་ ཇ་ཡབ་ཀྱི་ཤིང་དང་། རངའི་ ཅསས་པ་ཁ་བ་བམ འ་བ མས ་༦་འངང་ 

ཤིང་། ཨང་ཡང་བཉད་གད་ཀྱི་གནས་ཕུ་བྱེད་པ་ལྟ་བྲ། 
ལང ༤༥ ༠ ངོ 

ང་ཤོང་ ཇའི་རིགས་ཤིག ། རྡན་ཅན་མ་མཇད་པ། འཕྱ་སྨ་མེ་བྱེད་པ། ཟི 

བི ཤོན ཇ་ཁུང་ནས་བྲེ་གང་བརྡང་ རྔན ཆན ཐཾ ་ བ་སོ 

ྦ བ། ཇའི་རོལ་ཆེ་མཁན། ཡོ ཤཿ ཐཐ ཐའ ཟེ 
་ྒི ཡ་ ྲ ཐལ -ཿ ་ཝལ་ཡ ༠, 'ཆ་ཡང་མ ༠ ར་༤ 

ཆ།ལང་། བ་རྣ་བ་དང་། ལས་ཀྭ་བྱས་ཐུབ་མཁན་ཡ་བྱགིསྔ་ 

ཀྲ མི་ཐུབ་ཅེས་པ་ལྟ་བྲུ། 
རཇ་གསང་ དངདའི་པྨ་སྐད་ཆེན་པ། 9 རར 

་གསངས་ ང་བསངཔ། ར་དྲག་ཏུ་ ཏརྣན་ཆན་ ཨབཿཉཿ༡། ཇན་བ་བ་ཞང་ཊ 
ང་གསཇས ར་ད ང་ དྲག་ཏུ ཁྲིམས་བེད་པ། དམའ་ 

བརྡང་བ། ཛར པ 
༤ ༨ ༤ ༡༩༠ ཤེ ཕྲེབ འབཔས པ། 

་གསབ་ ་མང་གསེབ་སྟེ་རྟ་གསེབ་ བོ ་ ཇྔ་གསབ པོ སྟ ་ རན་པ་ ཚ་ ཆས་ 

དང་དན་མཚངལ། མཕག་རསྐད རྨ འ རླུ 

ྦ =¬ དང ང་སྟེ། བརྔན་པ་གཏང་བའམ་རམྱིན་པ། 
_ཇྔད་མ་ དམད་མའ་བདྡ་རྙེང།། བྲུ མཿ ཡེ རེར བྱ ། རླ 

པྲ ¦ པ །ཌན་ཅན'བད་པ། དང་པ་གླ་རྔན།ཕྲན་ 
རྔན” ཡས་ཀབ་ཅོལ་བའི་གླ་དང་ ཡཁགཞའ་ཆ་་ 

ཛན་པར་འཇུག་ལྟེ་ངན"ཨང་ བཐྲ་ར་བྱན་ནས་རྔས་སུ་འཕྱ་སྐད་བརྟམ་ 
ཐཾ ཧོ „= སག = = ༧༧ 2 ྦ 

÷ 
༽ 



རྔབ་པ་སྱ་སུ་ 
རཇྔབ་ཚ་བ་ 

རྫཔས་ 
རཇྔྫབས་ར་ 

རྣྔབས་རུ་ 

ྒ དམའ་འབེབ་དང་། སྨད་པ། 

པརྨིདཱཏཾ། བརྙམ་པ། 

༩. ལྟོགས་པའམ། ཟཔ་ 

སྐམ་ གྱིས་ བཀྲེས་ བརབ་པ་ 

ལྷ་བྲ། 

ཟས་ལ་ཧབ་ཤྭ་བྱེད་པ་དང་། 

ཇབས་ཆེ་བ། 

ལྟོགཔ་པས་ཟབ་ལ་ཕྲེད་པ་ 

སྟེ་ལྟོཌ་རྤབ་དང་བཀྲེས་རྔབ་ 

པ། ཇརྔམ་པ། 
དབུགས་ཕུབ་སུབ། 

བཙན་པོས་མནརང་གཅད་བྱེད 

པ་སྟེ། ཧྱལ་ཁྲིམས་ཇི་ལྟང་ 

རྔྤབ་ཚ་བ། ཞྱྩེཔ་པ་ལྟ་བྲ། 

ཇབས་རྭའམ་ངབསམ་ང། 

སྨན་པའི་ཡོ་བྱད་དེ། འཇེབ་ 

ར། ཁྲག་འཇེབ་བྱེད་ཀྱི་རྭ་ཅ། 

ར་ལ 

ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྭ་ཅེ་ཞུག་ཡ་ཟེར། 
འཇབ་ མཾ་ ° ཅེ དང་། རྔབ་རྭ་ལྟ་བུ། རྔྗབས་ཀྱང་ཟེར། 

རྔམ་ མཐུག་ཇྔམ་སྟེ་སྲབ་མེན་ 
མཐུག་པ་དང་། གཟི་བརྗིད་ 

དང་། བརྗིད་པ་དང་། འཇི བརྗིད་པ་དང་། འཇེཌ་སུ་རང་བ་དང་། 

ཤེཧ་ཏཱ་བྲེལ་བ། 

རྔམ་རྒོད་ 

ངམ་ཇམ་ 

ཇམ་ཅན་ 
ངམ་འཇིགས་ 

མ་བརྗེད 

ཇམ་སཱོན་ཁོམ་བསར། གཟེ་བརྗིད་དང་ཝན་པའྡི་ 

 ཌཇམ་མཐོ་བ་ 

ངམ་ཕ་ 

རཾ 'ཟང་བཔ་དང་། 

རྔམ་པེ་ཆེ 

ཇམ་པམ་རེད་པ་ངང་། 

དབུགས་ཆེམ་ཆེང་འཚངས་ 

པ་ལྟ་བུ། 

ཇམ་ཇམ་ཇྫིག་རྫིག་བྱེད་པ། 
ཧམ བས་གླེད་བ ཇེ བསེ 

ཁྲེབ འེ་ཉམས་ཏེ 'འཇིགང་ 

བཀག་ཆེ་བ། ྦ 
འཇིགས་རང་ཇམ་འཇེགབ། 

ཁྲེ་ཉམས། རྔམ་བརྗཾི ད་དང་༔, 

དྲག་པའི་གཟི་བརྗིད། 

ཐ གི'ཏྤམ་སྐེར་བྱེད་བ། 

གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ། 

ཨྐྐ། འཛུ འཇེགས་ཕ།་ 

རུང་ བོ + ཇམ་པའི་ང་ 

ཇམ་པའི་ཚུལ་གྱེས་དང་། 

ན་འ ཟམ་མེཌ༥ 
= གས་པའམ་ཧམ་པ་བྱས་པ་དང་། ཡང་། 

ཇན་པའམ་གླྭ་རྔན་གྱི་ཕལ་སྐད་ལའང་། ། 
ཇར པ་པ་ ༦ ཅེ 2 ཕག་མགོ་ ཐྷ་མཾ་ཉྭེག་གི་མཚན། 
ཌཇ 3 'པ་སུ་སུུ' 

ཇམ་པའི་ང་ར་ 
རྫ བ་ལི 

རངཔ་རྟབས་མམ་དྲྭབགས་ 

འཚང་འཚང་། 

དྲག་པེའི ངང་སླ། 
ཧ་ཅང་འཇིགས་སུ་རང་བ། 

(° &ˆ 



ཇམ་བཅོགས་གདམས 

རྔམ་བཅོཾཿ གྲས་གདམས་ རམ་པའི་མཆེ་བ་ 

༦༩༠ 

གཅེགས་པ་རསྟེ། ཨམ་གཅིཌ་ 
དམ་པ། ཏྲ ཉམས། 

ཇམ་ཟེག་ཆན་པ་ ཇཔ་བརཾད་ཆེན་པ། 
ཇམ་སམེམས་ འདོད་ཞྱེན་ཆེ་བ་དང་འོ་ 

སེམས་ཆེ་བ། 

རྔམ་གྭསཊ་། ཉཧནི་སྐྲ་རྟེན་ལྟ་བྲའི་བུད་མེད་ 
ྦ ` ཉལྷ་ཏམ་རྟེ། གསས་མོ་དང་ 

དན་འདྲ། 
རྣྔམས་ འཇིགས་རང་དང་། མབག་ 

` བཞནི་མེང་དང་། དཔངསཔ་ 

ད,་། ཆུ་ ཧུ 'རྔམས་སུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་ 

བཧན། །ཆཟ་ཝ་ས་བཱ། ྦ 
ཇམས་ཆ། ཨཱངོཧ། ཨཱཡམ། གངས་ 

གནས་ཤིག ། 
རམས་ཆ་ དཀད་ལཔ་ཆེ་བ། 

ངཇམས་མྲཧ་བ་ ཕན་ཆེ་བའམ། གཏོམ་ཆེ་བ། 

དཔང་མབ་བ། 
ཇམས་ནས་།ས་ནན་ ངབ་ཉཞེན་ཅན། 

ཇམས་པ་ དྲག་པ་སྟེ། རེག་བྱ་ཚ་ངར"། 

དང་བཅས་ཏེ་འབྱང་བ་དང་ 

ཞེས་གསུངས ཡང་། ཕྲུག་ ཅེང་ མཐྲན་ པའམ་ 

གཟི་བརྗིད་ཅན་ཡའངོ་། ] 
རྔས་ ཨུལབརྡཿ ཧཱ གཱ ཀ། 

ཨུ་ཐུ། མཝ་གྱི་ རྔམ་འ༩ ཡ། 

རྔུལ་ཆུ 
ངཇྲས་འདྲལ། གེཆཀ། ཧྱབ་རྫས་དང་འདྲ” 

བའི་ཇས་འཕདྲལ། 

ྦ རཱ རྫུག་བཕླཝ་དང་ན་ཚའི་མེང་ 

སྟེ། ནཤ་ཚའི་ཟུག་རྔ་དང་ 

ཨིད་ཀྱི་གཟུག་རྔ་ལྟ་བྲ། 
ར་ཆུ ལུམ་ལ་དྲད་ཚད་འབང་བ་ 

དང་ཐར་ཆད་པའེ་རུལ་ཆུ། 

ཇུས ཾ་ཾ༢༡ྣ༢༡༡༽ 
རྔ་མ་ ཙྱཊམལ། ཙཨརྨལ་ མིག་སྐྱག་ 

གམ། མེག་རྟག མིག་གི་དྲི་* 
མདའམ་མེག་གི་ཀྱེ་མ། མེག་གི་མྐོ་མ་ཨང་ཟེར། 

ཇྱུཐ་ ཇུབ་པའམ། ཧུབ་སྟེ། དབུཌ" 
བཾགས་ཚུང་ བྲེན་པྭ་ལྟ་བུ་ 

ཡའང་། ། 
རྔབ་པ་ དབུགས་དང་ཆྲ་ཕོགས་ནང་དུ 

འདྲུས་པནམ་འཇུག་པ། 

རྕབ་རཾ་” ཧུབ་རེ། 

རྣབས་ མས། བཅུད་ཐམས་ཅཆད་། 

ཚུང་རྔ བས་ཏེ ་གམཾ ལབ ་ཉིཕ་ 

པ་རྟ་བྲ། 
ཇུལ་ སྭ དཿ སྲི ད་ མྱད། པྲཏཱཕཿ 

ཡུས་ཆུ། ལུས།འབབ། ཡུས་ 
ཛངལ། ཆད་ སྙེས་ ཏེ 'རྣམ་གངས་ སིཾ། 

རྩལ་ཆནུ། _ ནྲེ གཿ ལུས་ནས་ཐན་པའི 
ཆུ་སེར་གྱི་རིཌ'ཞདྲ་ཅིག་ལན 

རལ": 

ནེ: ཙ÷ 



རྔུལ་ནག་ཁྲག་ཏུ་ཞམ་མ་བ 

རྩལ་ནབག་ཁྲག་ཏུ་ཞམ་མ་བ་ 
ཡུས་ནས་ 

རྔལ་ཆུ་ཤེན་ཏུ་འཛག་པའམ་ 
འབབ་པ། 

རྔལ་ནག་ཐེོན་པ་ ཡུམས་ལ་དྲེད་ཚད་འབར་ཏེ་ 

རྤལ་བྲོན་པ། 

རྔལ་བ་ ལུས་རྔལ་བ། 
སྲག རྩལ་བར་གུར་ཏ ཐྲ ནཾ གས་ཨ 

རྩལ་འབྱམས་ རྔལ་ཆུ་མང་པ་འབྱེང་བ། 

རྩལཿཞམ་པ་ 
རུལ་གཟན་ 

ཇུལ་ཆུ་ཆེར་བྲོན་པ། 

_ ༠༤༧༧ 

མཀྲཀིཀཱ། ཇཱལ་ལེན་བྱེད་ཀི་ 

གཟན་ཏེ་དགེ་མློང་གི་འཆོ་ 
 བའི་ཡོ་བྱད་གྲས། 

ཨྫ ༨ ` རོ ༠༽, 

རུལ་གཟན་གྱཾ་ཐཾབས་ རྔུལ་གཟན་བྱི་གཟན་ 
གང་གསལ་དེན་འདྲ། 

རྔལ་གཟན་གྲེ་གཟན་ གོས་གོང་དང་འདྲ་བ། 
རྩལ་ལེན་ 

ཇེ་ཅན་ 

རྔུལ་ཆུ་ཡེན་པའི་དགེ་སློང་ 
གི་ནང་གས། 
གརྷནཿ བཀམ་ཆགས་པམ་ 

འདད་སྲེད་དང་ལྡན་པ། 
ལ་ལུམ། ྦ 

རྲེ་ཅན་དང་དན་གཅིག་གམ་ 
ཕྒམ། 
ཨཱནགཿ ར་ཆུང་ཆུང་། 

ཀརྦབཇ་མོང་གི་ཕྲ་གུ་དང ་ 
རྔ་ཆུང་ཆྒྱང་ལའང་། 

རོ་ཤུ 

ཌ་མ་ཇ། རྔ་ཆུང་ཆུང་། 

དུརབྷ། ཟ་འཕྱག །གཡན་ 

པའི་ནད། རྔཾ་ཀྱབ་པ། རྔོ་ 

ཤོར་བ། གཞད་བ། 
དྲུབ་མེ་བུབ་དང་ཤྭས་མ་ཤམ། 

དབྱིད་ཐུབ་པ་དང་ཕན་བྲོག 

པའི་དེན། 
ཕན་བྲོ གས་པ། 

° ཡམ་དང་ཚོད་མ་མོགམ་ 

ངེ་བ། 
ཇྔམ་བག་ཅན་དང་། ཇེཾ་ཉད་ 
ཟ་ཕྲུག་ཤིན་ཏཱ་ལངས་དའི་ 
ནད་ཅན། 
མེ་བྲེག་པཞམ། མི་བུང་པ། 
མི་ཤྭཔ་པ། 

ཧཤཱཀྱ། དངཾས་མི་འཔ་ 
པའི་དན་དང་། ཧ་མི་གོ་བ། 
ཤན་མི་ཕྲོག་པ་ལའང་།། 

" མི་བུབ་པ། ཕན་མེི་བྲག་པ། 

པིཙྟསྟ། གྲངང་གཞས་ཤཾིག ། 

ཤ་ཚལ་ཕགས་རྔོས་པ་དང་། 

ཡང་གྲཾ 'པོགས་བརྡར་ཞཔ་ 

རྔེ་ཡེན་པ། 

ཀུཉྷཡྨ། ཡཱཌ་ནད་ཟ་འཕྲུག) 



རྫ་ཤྭོར་བ 

ཆོ་ཤོར་བ། རྲོཾ་ཧུབ པ། 

རོག་ ཛག་མ། ཟེ་རྔོག་སྟེ རྟ་དྲེལ 

གྱི་ཟེ་དང་རྔག་མ། དེའའི་ 

ཇཾག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ། རས་ཏི་མེང་དྲྭའམ་འཇུག་ 

སྟེ། རྔོག་ཆུའི་སླུ་རྡེ་རྗེ་དང་། རྔོག་ལོ་ཙྭ་བ་བློ་ 
༤ 

ཝར་ཤེས་ངབ་ཅེས་པ་ལྟ་བྲ། 

རྗོག་མ་ ཏའི་ཟེ་བའམ། ཟེ་རོག ། 

རྔོགས་ཆགས་ ར་དང་སྙེདེའི་མགོ།དང་ཟེའི་ 

ྦ 0 

རྗོད་མཁན། དྷཱུཛཱཿ འབྲས་དང་ཡོས་པེཌ་ 
མེ་ལ་རྲོད་མཁན་དང་སླ་བ་ 
པོ་ལའང་། ། 

རྗོད་པ་ ཆོད་མ་སོགས་རྔོད་པ།སྟེ། 

ྦ བརྔས་དང་། བརཾད་དང་། 

བརྔྲོ་དང་། རྔད་དང་། ཇེཾས་ཏེ། འདཔ་མ་འངས 

བེགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། 

རྗོད་རྔ་ ཇིད་གྐྱའུ་དང་། རྨ་ངའིོ 

མིང་དའང་སྣང་། 
༧. , ¦ྲ ༧ ༤ ° ± 2 

རྔད་མླང ཨ་མ པཾགས་ཇ 

.བན་མ་ང་། 
༢༨ ༧ :¬:7 , ༧ ༠༤ ༨ 

ཛན་ཆས་ པཱིངཔཿ ཇན་པའེ་ཨ་ཆམས། 

རྔྨན་པ། བཱུད། ཕུྡྷཱཀ །༢བར། 

ལྤོགཡུ། ཁྱེ་ར་བ། རི་དྭགས 

ཀྱི་དགྲ་སྟེ། རི་དྭགས་གསོང་པ་པོ། རི'དྭགས་ 

_ ༅།༢ ལྔ 

བསད་པས་འཚོ་ཨང་ཟེར། 

ཌོན་པའི་གནས་ ཤབརལཡཿ ནགས་དང་རི་` 

ཀླུང་རྟ་བྲ། 

ཁྱི་ང་རྒྱབ་པ། རྗོན་བྱེད་ 
༤ ༠ ཟ 

ཛན་ལམ་ལང་ ཨཁ8ཌཿ 
༦་ ངོ # 

༼བ་ཕ་ ཇ་ཐ། ཐུབ་པ་དང'་ལས་
ག་ཆད པ། 

རྗྔོམ་བརྗེད། བྷམནཀཿ གཟི་བརྗིད། རྔམ 

པ། རྔམ་པ། ངྔ་བག་ཅན། 

རྔོམ ་ནག་ གླཾ་རཿ ༤ 

རྔོམ་ཕོ་ གཟི་བརྗིད་བཀྲག་མདང་ 

དང་ལྡན་པ། འོད་འཆོར་བ། 

ཨང་རམས་པའི་བརྡ་རྙིང་ལའང་འཇུག | 

ཆྫོམ་གསས་ གསས་མོ། སྐྱེ་དམན་ཤྱི་ལྟ་བ་ 
ལཟེར། 

༨༤༧ རི 

ངལ་པན བོན་གྱི་ཆེས་ལུགས་ཏེ། 

གཡུང་དྲྭང་། 

རོས་ཁྱེར་ བྲ༡ཀཛཉྫཾ། ཛྡན་ཅན་དང་། 

ཧམ་པ་ཅན། ཤུ་བས་མནར་ 

བ་ལྟ་བྲ། 
༧ 

ཆོ པར 

ཇྫས་པ་ བཅོས་མ་དང་ ཡས་བགསཔ་ 

བརྔ་བའི་འདམ་ཆེག ། 

ཌྔ་ པཉ གྲངས་ཏཀྱི་ལྔ་སྟེ་འད་ད 

ཡོན་ཉེར་ཕྱོད་དབང་པོ་དང་། 

མདའ་དང་འབྱང་བ་ལྔ་ཨེ་མིང་། །ཁྱེས་པ་ལྟ་བ། 
#-¬ 



ལྔ་སྙྱེས 
ལ་སྐྱེས་ པཉཉཧཿ རྐྱེས་པའམ། མི་ 

ཕ འི་མེང་སྟེ། པ་ལ་ཕེགས་ 

པའི་འབྱར་བ་ལ་ལས་སྐྱེས་པས་པོ། །ཞེས་གསུངཔ།། 

་་སྐྱེས་འཇིན ཁྱབ་འཇུག | 
་ལྔ་ག་ ཝྔ་པཾ་གང་ག་ཟེར་བའེ་དེན། 
ཤཀ པཿ་ པྱཤྭཧ་ཡི། པྱ ཉཤཏཱན། 

གྲངས་བཧྒྱ་ཕྲག་ལྔ། 
ལྔ་བཅུ་ པྱཌཤྭྤ། གངས་བང་ 

ཚན་ ་ལྔ། 
རྩ་བཅུ་ང་གཅེག། གྲངས་བཅ་ཚན་ལྔ་དང་ 

གཅིག ། 
ལྔ་ཆ་ པབྡྲུག །ལྔའི་ཨན་ཡག' 

གམ་ཆ་ཤབ། 

ལྔ་མཆོད་ དགའ་ཚཝྡན་ལྔ་མཆོད། ཧོང་ 
ཟླ་ ༡° ཆེཔ་ ༢༥ ཉེན་ 

བལྟམས་པའི་དུས་ཆེན། 
་ྫ་རྟོང་ པྲས ཏིང་ཕྲག་ལྔ། 

ལ་སཱན་ པྱ་མག །ལྔ་མཆད་ཀྱ་ཆས་ 

སྟན། 
ལྔ་ཐམ་ ཆོ་ཀ་གང་ཡང་མ་ཤེས་པའི་ 

གྲ་པ་ཁ་ཆཾས་ཅན་ལ་འཇུག་ 
ྦ སྒམ། 
ལྔ་དྲག་འགྲོ” བུན་སྐྱེད་ཞིག་གི་མིང་སྟེ་ལྔ་ 

>£ ལ་དྲུག་ལེན་པ། ¦ྲ 

ལྔ་པའི་དབྱངས་ལྡན 

ལྔ་བདོ་  དུས་སྩིགས་མ་ལྔ་བདེ་དང་ 
འཆེ་ཁང་འཇུག ། 

ལ་ལྔན་ པྩཉལ། ངེས་པ་ཝ་ལྡན་ནམ་ 
ཕུན་ཆོགས་ ཝ་ལྡན་ཟེར་བ་ 

དང་། འབྱང་བ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལ་ཟེར་བ་ལྟ་བྲར་ 

འཇུག ། ྦ 
ལ་སྡེ་བཟང་པོ། སྟན་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཏྲོག་ 

མ་འཁོར་ལྔ་ཐྡེ་བཟང་བ་ཏེ། 
ཀུན་ཤེས་ཀེཌཾཧྱ་དང་། རྟ་ཐུལ། རླངས་པ། 
མིང་ཆེན། བཟང་ལཝྡན་ཏེ་ལའེ། ། 

ཌ་པ་ བྱ མ། བྷ་ཱ། བྱས 
པྱཌམཱ༽ ཐང་གོས་ཀྱི་མེང་ 

ཨིན་ཏེ། སྣམ་ཕྲན་གྱི་སླེ་ནས་བཏགས་པའ། ། 
ཡང་། ཨང་ཝ་པ་དང་། འཆེ་བ་ལའང་འཇག་ 
སྟེ། བྱིས་པ། ལཡང་ཆོ། དང་མ། ཧས་པ། འཆེ་ 

བ་སྟེ་ལྔ་པ་ཡིན་པས་སཾ། ! 

ཝ་པ་ཉྙིད་ པྱུ ཁ་གངས་ཁ་ངང་། 
ལྔ་པཾ་ པྱ ། ཝའམ། ཝྔ་ག་ཟེར། 

ཝ་པའི་དྲས་ འཆི་བཞི་དུས། 

ཝ་པའི་དན་ རིག་པའི་གནས་ལཝ། 

ཌྔ་པའི་བདག་ཉིད་ གཤེན་ཆེ། 
ཝ་པའི་དྭབངས་ ཁུ་བྱག་སླ་དང་སྐད། 

ལྔ་པའི་དངས་སྟན་ ཐེའ་འཇེལ་མེ 
ཝྔ་པའི་དབྱངས་ལྡན་ འཛེལ་མེ 



ཝ་བའི་ལམ ྦ ྦ ་་ མྔ་ ཆད 

ལ་པའི་ལམ་ འཆི་བནི་ཡམ་སྟེ། ཤི་བ་ སྨ་ པྭབ། དུས་ཆོད་མོགས་རྫ་བ།» 

ཤུ རྨ་།ཁོ། རྔ་མ་ཁོ་ན་ལར་བཱེཕ་པར་འཇུག ! 
ཌ་བ༨ ར་པ་ འཆི་བ། མ་མཁོ་ པུདྲལཏ། རྫ་མ་བཞིན་ནམ་་ 

ཝྔ་པར'ཕྱན་པ'། པཱབྡཔཧཱཿ ཤེ་བ། རྫང་བཞིན། རསྔར་ལུགས་ 

ལྔ་སྤགས་ ཁ་བཏགས་ཨ་ཤེ་ཕེགས་ ལྟར་དང་ཉེར་མཁཡའང་། 

ྔ་རྤགས། རྫ་མཁོ་བཞིན་ རྫ་མ་བཉེན་དྲ་གནས་པའི་དོན།: 

སྔ་ཕྲུགས་  འདུལ་བ་ནས་བཤད་པད་ རྫྔ་གུང་ སྔ་དྭ་དང་ཉིན་བུང་། 
མཁན་སློབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཝྔ་ རྫ་གོང་ _ རྔ་གང་བད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེཕ་ 
ཚན་ཉེར་གཅག་ལྟ་བུ། དང་། རྫ་གོང་ཡབཨཅེམ་པ་ 

ཝྲ བྱ གློག་འད་ཀྱི་མིང། ལྟ་བུ་ལའང་། ། 

ཝཾ་རྩེན་ པྱཉྲིུ། གནད་རམྱྱེན་ཀྲ་བེ་པ། རྔ་དགོང་ ཊཱོགས་པ་རྫ་པ་དང་དགོང་ 

ཐ་ན གྲངས་ལྔ་ཡཾད་པའི་སྡེ་ཚན། མོ་ཕྱི་དྲཾ། ཱ 

ལྔ་ཆགྲས་ _ པྲཧར། ཐུན་སུམ་པ། ཀོ་ རྫ་དགོངས་ རྫ་མ་གང་དགོངས་པ་ལྟར་ 

༣ མ་ཐར་རལ་པ་གཟསའ་ཧྱའ་བེ ྦ ཞེས་པའི་དོན། 
ཟས་ཝ་ཆིགས་ཟེར་བཞི་མིང་དང་། ཡན་ཡག་ རྫ་གོལ་ པདྲལ་དིན། ཕགས་རྫ་མའི་་] 
ལྦའི་ཆེ་གས་ལྔ། ྦ ཧེལ་བ། མྔ་གོལ་ཕྱི་ཧྒོལ་ 

མརྐེལ་ ༤༠ བཅིཏ། རིག་བདི་གནས་ྫར་ ཁཿ འང་པ་གསས་ཡི་ཀང་ཚུན། 
ྦ ཤེས་པ། ཇེགླ་སྒྲག རྩ ྦ 

ཝ་ལམ་དྭ་གྱར་པ་ ཆེ་ཡང་འདས་པ། རཆན། ཆོད་མའི རིགས་ཀྱི མིང་། 
ཝ་ལེན་ བཉྭཱལ ཕུང་པོ་ཝ་ལེན་པ་དང་། རྫས ྦ 8༩༩ ༥ ༦ 

ྦ ཨང་རྒྱ་གང་ཤབ་བྱང་མཚམས པའེ་དན། གང་མྱབཌ་མྱཌ། 

ཐོད་པའི་གནའ་དུས་ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཉིག། རྨ'མྫོ' རྨོ་ཚོད། 

ལའང་འཇུག་པས་པྲཅ་ལ་ཏེ། ཝ་ཡེན་ཧྱི་ཧས་ ར་ཆ་ རྔ་མཞམ་རྔ་དྲའི་ཆ། 
བདི་ཕྲས་མ་དྭཔཏི་ཝེཔ་པ་ལྔ་བ། །པན་ཛབ) ར་ཆད་ རྨོན'ཆད། ུ 

༤༧ 



ྒ སྔ་ཆས ྦ ༦༥༣༩ ར། 

༦ པ ྦ ༩ 

༩༥ རྫོམ་ཆོས་ >® 
` ཌང་འདྲུལཝལ་ ཉཾ་མ། 

རྨ་དྲ་འབར་ མེ་དང་མེ་སྙ། 

ྒ རྔ་མའི' ཆོས ་ལུགས་དང་། 

ཆེས་གྲངས་རྫ་མ་ཤྟེ པ་པ་ལྟ་བུ། 

ཀྲ རྫ་རྗེས' 

རྫ་ཉིན་ 
£ 5མླ། 

¿:ཌྫ བཏམ་ 

རྫ་གཏིང་དུ་ 
རྩ་ལྟས'། 

རྫ་མ་དང་ཆེས་མ། 
ཉིཧ་རྫ་མ། ཁས་ས་ཁས་ཉཾན། 
འབྲས་བྲ་དང་འབྲ་ཕེགས་རྫ་ 
བར་ཐྲག་པར་འཇུག | 

གཉན་གྱིས་མ་བཤད་གང་དུ 

བཤད་པའ་ཁ་གཏམ། 

ཛྔ་མ་དང་རཇྗིས་མར'འཇུག ། 
བྱ་པ་ཕེགས་བཟང་ངན་གང། 

བྱང་མིན་ གྱི་རྔན ་བརྡ་དང་། 

མ་ཤི གོང་དྲ་འཆི་བཞི་ ཏཌ་ཕེགས་བཏན་པ་ལྟ་བུ། 

:# ཐ་ ག་ཆེད་ 
ར་ཐག 

རྫ་མཐུན་ 
£ རླ 

རྫ བཏན་ བྱེད་པ་ དངལ་དང་ཟ་ཆ། སགས་ ཐ་÷ ྦ 

དངུས པར་གཞེན་གྱིས་རྫ་ 

བཏན་བྱེད་པ་ལའོ། | 
ཉེ་དྲག་རྫ་པེ་བྱང་བ་ཡའ། | 
ར་ད འེ་དྲས། དྭས་རྫོན་དྭས། 
རྫྨ་མ་ཧས་མཐུན་ཟིན་པ། 

ཕྱུབ། བྱུར། ནན། པྲགེ་ཏན། 
རྫ་ངབས་ཀྱི་དྲས། གནའ་ 

བའེ་དྲུས་དང ་རྔོན་ དུས་ཡའང་། །! 

རྫ་དྲོ་ བྲིཧན། པླཅི། པྲཧན། དུས་ 
ཐབུགས་པའམ། ཞྭེགས་གསཔ། 

དྲད་ཆུང་བའི་དྲུས། 

རྫ་ས་་ 
སྲ 

ྦ རྫ་ན'མེད་པ་ 

རྫ་ནུར་ཕྱེ་འགྱངས་མེད་པ་ 

རྫ ཨྙན༔ 

རྨ་སྣེན” 

མེ་དང་མེ་ལ་དང་མི་ཡམ། 

རྫོན་དྲ། པ 
པཱགྲྲལ། རྫོན་དང་གོང་ན་ 
མེད་པ། རྫརང་མ་བྱང་བ་ 
ཡའང་། ། 

རྔ་ཐལ་དང་ཕྱཾ” 
ཐལ་མེད་པར་དྲས་དང་ ་ 

འཆཚམས་པར་ཟེར། ་ 

རྔེན་དྲུ་འབྲེན་པ། 
མ་ཝང་བར་རྔོན་དྲ་སྟོན་པ་ 

རྒྱབ་པ། 

དྲས་ཆོད་རྫ་པོ་ལྟ།བྲ། 
བྲེ རངས་ཞུགས་པ་ཧ་ཅང་ 
རྨ་པ། 

རྫ་པ། 

དུས་ཆོད་རྫ་བ་མྱི་བ། རྫ་ཡྱི་ 

མེད"ལྟ་བྲྭ། ཊཾ 

པརྨཔྤདིན། 
ཕྱི་རྒ ཡ། 

རྨེན་ལའམ་གནས་སྐབས་ 

ཝྭ་ཁུར།འཇུག | 

མ་གོལ་དང་ 

དང་པདའམ་ཐག་མ་སྟེ། རྒྱལ 
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སྨ་བང 

པོ་ལ་རྫ་བ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པཾ་དང་། 
རྫ་བ་འམ་བྲ་གླ་སྒང་རྟ་ 'བུ། 

ཚབ་སྤེད་པ། 

༦༩༦ 

རར 
ཕོ་བྲང་ཡ་ 

རྨ་པར་ སྔ་མ་དང 'བང་མའམ་ཡང་ན་ 

ཛཱ ཐྲེ་རངས། པང་རམྫ་བར་ ཤོག་ 

ཟེར་བ་་བ། 

རྨ་མ་ དྦུཀ། པྱུ པྲན རྫ་དུས 

ྦ བུ མ་བ ཐང་ 

རྨ་མ་ཅན པྲཱཾཤཱ། སྫྔན་མ་ཅན་དང་ 

ཞྲད། 
ཕྱི་མ་འདྲེན་པ། 

ྣ རྫ་མོ་ པཀལ། དུས་རམ་མོ་དང་། རྨ་སར་སར་ ཧ་ཅང་རྫ་པོ། 

ྦ གནའ་རབས་ཏེ་གནའ་རྔ་མོ་ རྨ་སར་ ཏཱདྲཿ སྔང་དང་། རྔོན་མ་ 

པ་འ 
དང་། རྔ་མ་དང་། རྔོན་ཆེ་ 

རྫ་བཅན་ མཛའ་བོ་དབེ་བ། སྔ་བཙན་ ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་འདས་ཆེག། 

ྦ ཕྱེ་བཙན་བང་བཙན་གསུམ་ 
རྨ་ཧང་ ཇ་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

་ རྫིག་པ་ བསྟོད་པའི་ངོན་ཏེ། བརག་་ 
རསྩ་བཅྲས ཁྱེའུ་སྔ་བང་བཙམ་པ། 

བྱ། རྫོག་བྱེད། བརྫགས་་ 

ཚཆ་ ཀའ 
རྫོགས་ཤིག་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

ནས་ཚར་ལོང་ཟིན་པར་འཇུག། སྔགས་ མཆ། ཤཱཧེཾ། མཉཏཊ། མདཾ་ 

རྫ ཟླ རྫ"དྲ འི་ཟ་མ། 

རྨ་གཡར་ གཞས་སྐདས་ཀྱི་ཆེད་ད་ 

གཡང་བ། 
རྫ་རེལ་ སྔོན་ཚུད'དམ་རྫིན་ཡད། ། 

རྩ་རབས་ གཞནའ་བའི་དུས་རབཔ། 

£ འཡལྭ་ རྫོན་ལ་གཡར་བ་རྗེས་ཕུ་སྙིན་ 

སྔགས་ཀེ་ ནུས་པ 

སྔ་ལོགས། རྔེན་རལ་དང་འདྲ། 
ས་ཤ ྫ ཏྟ་རྒའི'ྔ་རྲ'སྟ

ེ། རྒའི་རྫ་ ཤང 

ནད་ཀི་རལ་པ་དང་ཕྱི་ཤར་ 

མཆེན་གྱི་གྲྭ་གྲུ འཕྱང་ཞིང་། ཁྱེས་པ་ལྟ་བྲ། ཟླའི. 
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རྨ་ཤོས་ རོན་མའི་རྫན་མའམ་དུས་ 

ཆོད་ཧ་ཅང་ པྔ་བ་ལའང་ | རྩ 

ས་ཤུགས་འདྲེན་ པ་ མེང་རྔ་མའཾ་ཤུགས་ ཀྱིས་་ 

སྔགས་གཉཾཔ་ཀྱི་རྔགས་དང་ 

སྱའི་གཟུགས་སྔགས་ཟླ་བས་ཧྭས་མཐུབ་ངན་ཕོ
ང་ 

ཡས་རྐྱབ་ཐུབ་པ་ལྟ་བྲ། 

པའི ཅད 

སྔགས་ རི ཐེག་པ་ མར་པ མགས ཀི་ཐྲེག་པ། 

སྔགས་ ཡུ ཐས པ་ མཉི : སྔགས་དང ་རྫས[ཀྱི ° 

ཟས ནད་ གདན་འཇེམས་པ་ཉྟ་ ཤཱུ 

སས སས ཟཔ ༢ ༤༦་་ཐ༥འའའཐའམའའ་ཁཆ་ང 



སྔགས་ཀྱེ་སྤྱོད་ཕ 
མྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ སྔགས་ཀྱི་ལུགས་རྟར་ཕྱོད་པ: 
སྔགས་སྐད་འཆང་བ་ ཆོན་སྟ་ལྔ་པའི་སྔགས་ 

སྐུད་དཔྲང་པ་གཡན་པར་ 
གདགས་པ་ཟེང་བ་ལྟ་བྲ། 

རྫགས་རཧྲ་ གསར་རྔགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ། 

སྔགས་འཆང་ མཧར། རིག་འཇིན། དེ་ 
ཇྗེ་འཇིན་པ། བརུུལ་ཏུགས་ 

གྲབ་པ། ལྕང་ལེའི་ཕྲེང་འཇིན། གསང་རྫགས་ 
འཆང། གཔ་དཀར་འཆང་། རྫགས་པ། སྔགས་ 
འཇེན་པ། རྫགས་འཆང་བ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས 
མིང་གི་རྣར་ཁྲངས་སོ། ། 

སྔགས་ཏ་བསུ་བ། ཆེད་དྲ་བརྫོ་བ། ཟུར་དྲ་ 
བརྫ་བ། 

བརུཚ་ཡ། 

6མ་མྫགས་བུར་དྲ་ཕྱང་བ་ 

དང་། ཧུས་པ་བཅཅུ་བའི་བྱ་ཡས། 
ཆགས་མདུན་ ཅེས 
རྫགས་འདེབས་པ་ རཛས་སོགས་ཡ་མཌ་བཏབ་པ། 
རྫགས་སྡེ་གསུམ་ གསང་རྫགས། གཟུངས་ 

_རྫགས། རཾ་གས་རྔགཔ་ལྟ་བུ། 
ཏྭཧཾཧཾ། ཤྭར་བྲ་ཅན། མཐུ 
བ་ཆ། རྫགས་འཆང་། 

བསྲང་ཞཁཾར་བ། བསྟན་བདག [འཇམས་བྱེད། 
དེ་རྗེ་འཇིན་པ་ཞེས་ཕཾགས་དེན་གཅིག ། 
རྩགས་བོན་ རྫགས་པ་དང་བཞ།པཾ། 

དབྱངས་གངལ་ སྔགས་བཏུ་བ་ 

སྔགས་པ་ 

༤)" ཁོ 

རྫགས་བཅུ་ན་མར་གྱི་རྐལ་པ་ཅན་ མ་ལ་ 
བྱགས་པའི་སྨན་ཉིག ! 

རྫགྲས་བླཟ་ རྫགས་བགྲང་བ་སྟེ་རྔགས་ 
བཟླ་བང་པྱ་བའི་ད་ལྟ་པ་ 

ྦ དང་། མ་འཇངསབ་པ། 

རྫགས རེགས་ བླ་༩། དམ་ཟེ། 
རྫངས་ འཇེགས་སླག་གྱི་ང་སྟེ། 

དངངང་རྔངཔ་གཉིས་ཀ་བྲད། 

རྫབས་པགས་ གླ་བྲར་དུ་འཇིགས་པ་སྟེ་ 
དངངས་སླག་དང་། འཇིགས 
ཟླག | 

རམངས་པ། བླག'པ་དང་། འཇིགས་པ། 
རྫངས་པར་བྱེད་ བེཊན། འཇིགས་པར་བྱེད་པ། 
རྫངས་བྱེད་ ཧྲི ཁཊ། འཇིགས་སུ་རང་བ། 

རྔན་ རྫེན་དང་འདྲ་བས་རྫ་དང་། 
རྔན་དང་། འཆར་ཀ་རྫན་ 
ཛྫང་སལྟ་བུའེ། ། 

རྫན་བུ་ རྔ་སྨན་ཉཱིག་གི་ཨཾང་། 
རྗན་མ་ རན་མ། 
རྨལཾ་ ༢ 
རྨམ་ དབུགངཇ འཚང་ང་སྟེ། དབུཌ 

གཾད། རྫམ་འདི་ཌ་ཀྱང ཟེར། 
རྨམ་རོད་མ་ དབུགས་རྒད། 

རམ་འདེགས། དངྲགས་བཅེག་པ། 

རྫར་ ཨཿཏ། པཱརྦྡཱཏ། པྱཱདྡྲ། རྫོན་དྲྭ། 



སྲང་སྐྱེས་ 

རྫ་ ]། རྫ་ལ། སྱན་རྫང་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ་དང་། ཨང་ 
རྫང་གྱི་ཨི་གེ །སྔང་ནས། སྔང་བཔ་ཀྱང་ཞེཕ་ 

པ་རྟབྲུ་ལ༣ང་འདུག ། 

རྨར་སྐྱེས་ མགྲཛ། ཨ་ཇེ། སྤུན་གན་པ། 

. རྫར་ཁྱུན་ལྟད་ རང་རྒྱན་ལྟང་གྱི་བརྡ་རྙིང'། 

སྔར་ཁྲིམས་ རྔེན་ཤྱི་ཁྲིམས། 
སྔར་ཁོ" རྫ་མ་ཊྲ་ན་བཅུན་ཉེས་པའི་ 

ཕྡུད་ཆེག། 
རྫར་མཁོ་ སྔང་མཁོ་བ་བཞེན། 

རྨར་མཁོ་ལྟར། རྫང་མཁོ་བ་ལྟར། 

རྫར་འཁྱུན་བཞིན་ རྫང་ལུགས་བཉི་ན' 
སྔར་མཏུར་ =. སྔ་ཧྭཧེ ་ཕྲེལ། 

རྨང་གི་བས་ 
མང་ལས་ཀྱང་། མང་བས་ 

ཀྱང།། ཧརྒལ་བྲ་རང་གྱི་བས་ 

ཀཧ་ཀྱད་པང་དུ་འཕགས་པ་ཙམ་འདུག་ཅེས་པ་ 

ལྟ་བ 
སྔར་འགྱད་  སྔང་སྡིག་པ་བྱབ་པར་རྗེས་ 

སུ་འགྱོད་པ། 
སྔར་རྒས་ ཨཏཐྡ། སྫང་ཡས་རྒྱས་པ། 

རྣར་འཇགས་ སྫང་ལྟར་ངང་འཇགས་ཞྱེས་ 

པ་རྟ་ཐ། 

སྨར་རྗེས་ཅནྟ། རྫ་མའི་ལམ་ཡུགས་སྤོལ། 
རྩར་རྟོགས།  རྫ་མ་ཤས་རྟེགས་པ། རྫང་ 

ནས་ཤེས་པ། རྔེན་ནས་ངེབ་ 

པ་བྱང་བ་ལྟ།བུ། 

༠༣༩“ ངམས 

སང་ཆང ང་ 
སྔང་འཐུང་ རྔོན་ལ་འཐུང་གྱཾ། 

_ སྔར་འདས་ རྔོན་དྲ་ཆོ་སོགས་འདས་པ། 
སྔར་དྲངས་ པཱུདྤཀྭ །རྫོན་དྲ་གདན་འདྲེན 

པའམ་རང་གེ་རྫེན་དྲ་དྲངས་བ༔ 
སྔར་གནོད་ གནད་པ་བྱེད་པ། དོན་མེད 

དུ་གནད་འཆེ་བྱེད་པ། 
སྔར་པ་ སྙིང་ཆུང་བཞེ་'དོན་དྲ་འཇུག 
མར་ཕན་ཆད་ རྫ་མ་ཕན་ཆད། 

སྔར་བྱས་པ་ ཱདྲིཀཿ སྔོན་ལ་བྱང་པའི་ 

ལསཕ་ཕགས།་ 

སྔར་བྱང་ „ པྲཏན། རྫོན་བྱང་རྟམ་བྲར་ 
ྦ ལྟ་བུ། ྦ 

སྔར་མ་ རྔ་དེལ་ལམ་རྫོན་མ། 
སར་མུས་བཞིན་ རྔ་མ་ཇི་ལ་བ་བཅིཾན་ཱེ་ཕ་ 

]ཱ རཿ ྦ 

སྔར་མེད་ཆྙེད་ རྫང་མེད་པ་གསང་དྲ་ཐྲོབ་ 
པའམ་བྱང་བ། རྫང་མེད་ 

གསང་བྲན། 
སྔང་ཆེམ་ རྔེན་ལ་ཆེམ་པ། 

སྔར་བཞིན མྔོན་ལྟར་ཉེས་པ་ལྟ་བུ། 

སྔར་ཡད་ རྙིང་པ། རྔ་མའྲི་དྭཔ་ན་ 

ྦ ཡོད་པ། 

སྨས་ མུཔབརྙ ། དབྲ་རྫས། མགོ་ 

རྫས། མགོ་གཉུག་པ། ཉུལ” 

ཚ* 
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བནི་རྫས་དང་། ཧྱབ་རྫས་དང་། རྔཔ་རྟན་ཞེ་སྭ 

པ་དང་། ཨོཾ་བྱད་ལྔས་སུ་འཇུག་པ་ཟེར་བའི་རྫས་ 

ལ་འཇུག་པ་དང་། ཧྒྱབ་འབལ་ཡའང་འཇུག ། 
རྨསཔ་ཁར་ རྫས་སྟོན་ཁང་རམ། རྫས་ 

° རྒང་ལ། ྣ 

སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་ སྲིན་བལ་དང་བྱ་ཟུ་ 
ཡད་པའི་་མགོ་རྫས། 

རྫས་པ་ དུས་ཆོད་རྫ་བ། 

སྔས་ཐུས་པ་ ཉེན་དྲ་གྱར་པ། 

སྔས་འབོལ་ ཡབླདཱནཾ། རྫས་ནང་ཧྱོང་ 

ཅན། 

མས་སད་ རང་ཡས་ཉམ་ཆང་བ་དམན་ 

བའམ་སྨད་པར་འཇིན་པ། 
རྫས་ལ་སྙེས' རས་ལ་སྩེ་བའི་འདམ་ཆེག་ 

གམ། བསླལ་ཆེག་ཡེན་ནམ་ 

སྒམ། ྦ 

ཅུ སུབྷ། གྲ པྱུརྤ། སྔོན་ 

དང་། མདུན་ཏེ། རསྔན་ནས་ 

བསུས་པ་ཞྱེས་པ་ལྟ་བུ། 

རད ཆ་འདྲ 

སྦྱན་བསུ་ _ རྫོན་གྱི་སྟེའམ་མདུན་ནས་ 

བསུ་བ། 
སྦྱར་པ་ཆེ་ གཉིད་མཐུག་པ འི་སྐབས་ཀྱི་ 

ངྱར་ཟླ།ཆེན་པ། ྦ 

སྦྱུར་པ་སྐྱོན་པ་ རྫུར་པ་ཧྱབ་པའི་ཐེ་ཆིག ! 

སྔང་བ་ ངུར་བ་དང་། སྔུར་པ་ 

འབྲེན་པ། 
རྫ 

རྭ 

པ་ གྲེའཝུ། རྦན་ཆུང་ཇམ་མན་ 
སྲན་སྡེའུ་ཡེན་ནམ་སྣམ་སྟེ། 

གཉན་དཱ་མོན་རྲན་གྲེའུ་དང་ཨོན་རྔན་རྡེའྲ། ཞྱེས་ 
པ་འང་ཡད། 

རྫོ རྩ"'ཕྔན་རིགས་དང་། 
ཁ་དག 

རྫན་པཾ་དང་། རྫཾ་དབགས་ 

དང་། ཟན་བྲེས། རྫོ་སྐྱེན། ར'བ་པ་པའི་རིགམ 

ཀྱི་རྩ༡རིགས་པ། ། ྦ 

རྫོ་སྐ་ དཀར་རྫན་འདྲེས་པའི་ཚེན་ 

མདག་གི་བྱེ་བྲག ! 

རྨོ་།ཁལ་རེ་མེད་པ་ མི་དྲང་པཾ་ཕྱོགས་ངེ་མེད་ 

པ་ཞེས་པ་ལྟ་བྲ། 

རྫོ་ཁྲ་ 
རྔོན་པཾ་མཉམ་དྲ་ཆོ

ན་མདོག་ 

སྣ་ཚེཌ་འདྲེས་པ། 

རྫོ་བགྲང། 
ཁ་བགྲང་ཚང 'ཇམ་མ

་ཚང་རཅིཔ 

རབ་པ་ལྟ་བུའི་མེང་ཡ
ེན་ཞམ་ 

རསྙམ། 

རྫོ་གྒ་ བཤད་ཕྱད་དྲ། མི་སྒའི'་ཚ* 

ྦ བས་མཁྲིས་ཚད་མགོ་ནང་ 

པེལ། །ཱེས་པར། འཁྲངས་དཔེར། མྤཟིས་ནད་ 

འཇམས་པའི་རྫ་སྒ་ནཾ། །ཤ་བ་མྤུ་ཐུང་ཞྭེབ་ཀྱང་ 

བེ། ༤།སྒཔ་འེ་ཏྤཆ་རྐར་གྒཿའ་ ཐཐ 5 འྱ་ 
ཤག་ཤུལ་དུ་སྐྱེ་བ་ཨིན། །ཡཾ་མ་རྩུམ་ལ་མཐུག" 



སྔེ་ངད 
པའི་དྲབིབྲས། 

མྔོར་ཕོ་རིང་ལྡེམ་མེ་ཏོག་ཕྲེར། 
བ་ཨིན། །རང་གི་ནྭམ་པས་པད།་ཀན་དང་། ། 

དྭག་ \` གཟེར་རིགས་ཐམས་ཅད་སེལ། །ཞེས་ 

བ་ལ་པ ༨་བཅག་ན་ཁང་སླ་ཡད་པའ་། 'ཞེས་དྲི' 

མེད་ཤེལ་འཕྲེང་དྲྭ་གསུངས་པ། །! 

སྨོ་ཇད་ རྨོའི་དྲི་མའམ་སྔོ་ཟས། 
ཆོད་མནི་རིགས་ཀྱི་མིང་། 

རྫེན་ཕཾ་དང་ལྔང་ཁུ་འདྲེས་ 
པའི་ཆོན་མདོག ། 

།ཤ་བ་ཡུ་མཾ འི་རྟ་མཆག་འདྲ། ། 

།ར་ནི་ཁ་ཡ་ཚ་ 

༄༅༠ 

མྨོ་ལྗབ། _ ལྟན་ཚྔིན་མི།གཙང་བལྟ་བ། 

ཟྨོ་ཏགས འབྲས་བ་སོགས་མ་སྨིན་པ། 
ཁམ་བཐ་ཝ་ཏོག་ར་བ། 

རྩོ་སྕྱབས་སེང ཐླིུརདད་ཏི་ཐིང་། ུ 

རྫོ་དེ་ཝ། རྫོ་སྨན་ཏེ་དེ་ཕྲས་རིམས་ཕེལ་ 
_ཙ་མྲིས་མྲ།ས་ཚད་སེལ། | 

ཞེས་བནི་དྲེཝ་ལ་རིགས་གསུམ་ཡོད་པའི་ ཨ་གྱལ་ 
ཧེ། མུ་རྒནྐ་འཁྲུངས་དཔེར། ད་ལྲ་གཡའ་ཕྤྲང་རྫ་ 

།ོ་མ་རྫོན་པོ་ཉ་ག་ཅན། །ས་ལ་ 
།མེ་ཏོག'གཡུ་ཆུང་དྲག་ 

འདྲབ་ཤྭི། 

གབ་པའེ་ཚུལ་གྱིས་ཆྐི། 

དཀར་མདོག །ད་བས་ནི་རྟང་ཟིལ་མེཿཏོག་ 
དབྱིབཕ། །གཉིས་གསུམ་ལས་ནི་མང་བ་མེད། ། 

ལྔ'ན་ཤང་ན་ནོང་བ་ཡིན། །སྡེར་བྲ་ོང་གསུམ 
ཝལ་མི་རིང།། །པོར་བྟཞེ་འདས་ན་དེ་ཡང་ན་ར། ། 

ར ནི་ཁ་མངང། རིམས་ཚ ད་ལ་འདི 'ལས་གཞུན” 

༤༡༠༠. ¬^ ::ྲ 

་རར།༤ པཿ ;, ༡ འུ ་ མྩ་ཨ་མྱམ སཱན\བདུན 

རྫོ་སྤེ ན' 

ཆྫོ་བ་ 

ཁ་དོག་རྫོ་བ་སགས་ཀྲི 

རྫོ་བར་བྱད་ པརིཟྡཾམ། རྫོ་ཐིད་ད་ལྟ་བ། 
རྫོ་བུན་ རྨུག་པ་དང་ན་བུན་ལྟ་བུ། 
ཚོ མ་གཾ་ཏ། བ་ཧོད་པྤོབ། 

རྫོ་སྨན་ མེ་རིགས་ཕགས་ཀྱི་སྨན། 

རྫོརྩ། རྩ་སྔེན་པ། 
རྫོ་ཚོལ་ .ཚོད་མའི་རེགས། 

རྗེ་ཚོད། ཟྲས་ངིགས་ཚད་མ། འཇམ་ 

ཆོད། ྦ 

རྗེ་རྫབ་ ཆོན་མདོག་ཅིག་གི་མིང་། 

ཕོ་གཞན་ནམས་ རྔོ་ཝམ་ཐ་ལ་ཆེར། 
སྦ སྐུམཿ གྲངས་གནཔ་ཤིག ། 

ཌྫོ་ཡེ་བྱུ་མེ་སྨན་བདུན་ ཤེལ་འཕྲེང་ལས། 

ཅེང་། །ཧོང་ལེན་ཏ ཏག་ཏ་བང་ང་དཀར། 

ཙི་དང་ནི་བདུན་པོ།ལ། །ཇྫོ་ཨི་ཐཱ་མོ་སྤན་བདྨན' 

རྔོན་པོ་དང་༩ག་པ་འདྲེས་ 
. པའི་ཆོན་མདག ། 

ཤེལ་ཕཾགས་ལས་བཅས་པའི་ 

ཕྲེང་བ་དང་གྱན་ཆ་ལྟ་བྲ། 

སྤྲིན་རྫན་དང་ཁྲག་ཏང་། 
ཐུད་ཐླན པཿ རོན 3 ཟླབ 

རོ བྱང་དྲ་ ་ '་བཱ་དང་ 

ཀྱེ་དན་ལ་འཇུག ། 

གཡའ་ཀྱི་སྟང་ཟིལ་གང་ག་ 

།སྤང་ 

.ོ 



རྲི 

༼ 

-སྔོ་ཡི་ཚ་བ་གསུམ 

ཆེར། །ཞཱེས་གསུངས་སྲ ། 
ཆྫོ་ཡེ་ཚ་ཐ་གསུམ་ ལྕེ་ཚ། དབྱི་མོང་། རུབ་ 

ཀ་གསུམ་མོ། ། ྦ 
རྩོ་རིབ་ རེ་ཁེབས་པའམ་རྫོ་བྲིབས་པ། 

རྫོ་ལ་དྭལ་ ཇཱ་ཊིང་ན་ཐན་ནེ་བང་བ་ཏ་ 
བུ་ཡེན་ནམ་རྟམ། 

རྫོ་ལེབ་སྨ་ཅན། རྫོ་སྨན་ཀཾ་བ་ཡའམ། ལྡམ་ 
སྟག་དང་། བྱ་འཕུང་ལེབ། 

ཚྫོལོ་ མྨེ་ཆོད་ཕོགས་ཀྱི་ལོ་མ། 

རྫོ་ལོ་འཆང་ ཞབས་འདྲེན་པའི་དོན་ཏེ་འཕྱར 
ཡང་ཐད། 

རྫོ་ཤིག་གསད་ བ་རྭད་པྤོབ། རྫེ་མ་གི་ཏ། 
རྫོ་སངས་ཅན་ ནམ་མཁའ་དང་མཚན་མ་དང་ 

རྫེ་ཏང་དང་དཔལ་ལྔྡན་སྙ་ 
མའི་མཚན། 

ཚྫོ་སིར་ཏེ་ ཛོ་ཐང་ངས། ཛཱན་པོ་ཛྔ་ཏུང་། 
ཚྫོ་སེར་ ཀ་ཕིལཿ རྔོན་པོ་དང་སེར་པ་ 

འདྲེས་མ། 

ཆོ་བསང་མ་ ནམ་མཁའ་དང་། མཚན་མོ་ 
དང་། ཐུད་མེད་ཀྱི་མིང་། 

ཆོ་བསངས་ མདོག་རྫཾ་རྐྱ། རྫེ་སངས་ཀྱང་ 
རུང་། རྫེ་བསངས་མ། ཡང་ 

མྔོན་པོ་ངང་། ནག་པཾ་དང་། མཚན་མོ་ལའང་ 
འཇུག ། 
རོ་བསངས་ལྱུས་ གཟའ་ཐག་པ། 

སྔན་བྱེ་རྒྱལ་པེ 

རྫོ་ཡ་ཅཾ་ར། སྨན་རྫོན་བྲའི་མིང། 
རྫོག་ མཚང་སོགས་འབྲུ་བའམ། སྒམ་ 

མེགས་ཁ་རྫོག་པ། 
རྔོག་པ་ རཾ ན་མཚང་དང ་སྨམ་ཕེགས་ 

ྷ ཁ རྫོག་བྱ་རྫོག་བྱེད་བརྫེགས་ 
ཟིན་དང་རྫོགས་ཤིག་ལྟ་བྲ། 

རྨོགས་ ཨཱཡཱཏཾ། ཁཊ ཡ་ ངགས་ཀྱང་” 
ལེ ད མློ 'རྔགཔ། ཆང་ རྔོགས 

ལྟ་བུའི་སླུལ་ཆག། 
ཆྔོན་ ཨཱདཾ། ཕྲུད། དང་པཾ། པྲརཱ། 

བྲད། དུས་དང་ཁ་དོག་ཡའང་ 
འཇུག་པ་དང་། མ།དྲི་རྩ། རམོན་ཕངས་ཧྲས། 

པྲར ྭཱཧྲིཔི་ཧཾ། རྔེན་གྱི་རྒྱལ་བ་བཞུགས་པ་ རྔོན” 

ངོ འཆར་ གཞི པར་གྲཝ། སྔེན་གྱི་ཚ་ག། པྲཱདྲཱ༔ྱ། 

མོན་གྱི་མཐའ། བློ རྔིན་གྱི་'མྲ། བལ། 

ཕུའ། མོན་གྱི ་ པམ་ཆེ། ག་ར 

ཝཾ 

ན་སྐྱེས་ བཱདཱཊ། པཱདྦཱར། སྔོན་གྱི་མུ། 

བྲད ཅུ ཆངཔ་པ་ 

དང་། བྲམ་ཟེ་ མོཾ 

སྟེན་ གྭིེས་ བུ' ཕྱབ འཇུག ། 

རྗེན་གྱི་གྒྭ་ ཆུ་པཾ་པིནྡྷ། 
རྨེན་གྱེ་རྒལ་པ་ ཤི 

སྟེ། འཇིག་ རྟན་ན་བྲོག་མང་ 

བྱང་དའི་རྱལ་པོང་བརྗེད་དེ། དགེ་ལྡན་ལེགས་ 



སོན་གྱི་རྒལ་པོ་ 

བཤད་པད་མ་དཀར་པའི་ཆན་བའི་འགྲེལ་པ་ཉི་( 
རོ 

མའི་འད་ཟེར་ལས། རྫོན་བསྐལ་པ་ཆགས་པའི་ 
ཆེ་མི་ཕལ་ཆེང་རྟ་ནས་ཤི་འཕོས ཏེ་རྫས་ཏེ་སྐྱེས་པ། 
འེད་དང་ཝན་པ། དགའ་བའ་ཟས་ཟ་བ། ཆེ་ལ་ 

དཔག་མེད་ཐུབ་པ་ཕེགས་ཡོན་ཏན་དྲ་མ་དང་ལྡན 
ཁཱཾང་། #"ཟླ་དང་། དུས་ཆེགས་དང་། ཕཱོ་ 
མའི་ཁུད་པང་སཌ་མེད། །དེ་ནས་ཁམས་ཟམ་ 

ལ་སྲེད་པའི་དབང་གཾས་རཾ་མ་བྱིས་མའི་བཅྲད་དང་། 
བའི་ཉེག་དང། མུ་གུའི་ཚལ་དང་། མ་རྔཾས་པའེ་ 
འབྲས་ས་ལུ་ཡ་ཡོངས་མྱད་པས་རྙ་ལས་ཆད་པའི་ 

ཨོན་ཏན་ཕལ་ཆེར་ཧུབ་ནས་མུན་པ་བྱང་བ་ན་ཉཾ" 
ཟླ་དང་། ཉིན་མཚན་གྱི་ཁྱད་པང་དང། དྭཔ་ 

ཆེགས་སོགས་བྱང་ཛཾ་། །དེ་ནས་བྲས་མ་ལུ་ཚོབ་ 

པའི་ཕྩིགས་མ་རྟམས་བཤང་གཅིར་གྱང་ནས་དེ་ 
འབྱང་བའི་ལམ་ཕ་མའི་དབང་པོ་དོད་དེ། །འབྲས། 
བུ་ས་ལུ་ནམ་དགོས་སུ་ལེན་པ་ལ་ལེ་ལོ་ཅན་རམས་ 

ཀྱིས་བསཾགས་འཇིག་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མོ་པོར་ 

བགོས་ཏེ་བདག་གིར་བྱས་པས་ཧ། འགའ་ཞིག་ 
གཉན་གྱིས་བདག དུ་བཟུང་པ་ལ་རྐུ་འཕྲོག་མཌ་ 

བྱེད་པས་ཕན་ཚུན་རྩེད་པར་བྱེད་དེ། །དེའི་ཆོ་སྐྱེ་ 

བ་ཀྲན་འདུས་ནས་ཕྱིན་ཆད་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཞུཡ་ 

ལྷེ་གཅད་པའི་ཕྱིང་མེ་རང་བཞིན་བཟང་པོ་ཊིག་ 
ཞིང་དཔེན་དུ་བསྐཾས་ཏེ་ལོ་ཐྲོག་གི་དྲག་ཆ་སྟེར་ 
བང་བྱས་པ། །དེ་ལ་སྐྱེ་བེ་མང་པོས་བཀྲརང་ཉིང་ 

ཞྭདུད་པས་ན་མང་པས་བཀར་བདི་རྒྱལ་པོ་ཅེས་ 

༠:5༢ རཿ བྲ སྔོན་འགྲོ 

བྱ་ཐང་གྱང་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ན་རྒྱལ་པཾ ཞི་བྲཾག་` 
མ་དེ་བྱང་ང་། 'ཞྭེས་གསུང་ས་ སཾ། ། 

༥༨ 7 ༨༧ ༠༨ 
རྫོན་གྲི་རྒྱལ་པ ་རཱ'་ཌ' མང་པས་བཀང་བའ རན ་ 

རྒྱལ་པོ། དེའེ་བྲ་འོད་མཇེས་དང་། དེའི་བྲ་དགེ་ 
བ་དང་། དེའི་བ་དགེ་མཆག་དང་། དེའི་བ་གས་ 
བློང་ཕགས་ཏེ། དེ་རམས་ལ་རྨོན་གྱི་རྒྱལ་པྲ་སྡེ'ལྔ'~ 
ཟེང་ར། །ཞེས་དེ་ཉིད་ལས་གསུངས་པོ། ། 

རོན་གྱི་ཧྒལ་བ་ འཇམ་དབྱངས 

རྤྨ་གྲ། ལ ་ 
རྫོན་གེ་ད་བའི་རྟོབས་ ཆུ་ཀླང་ཞྭིག་གི་མེང་། 

རྫོན་གྱེ་རབས་ པཱཱརཌ། ཨཏྭཱཾ། གཏམ་་ 
ཀྱད་དང་ཧལ་རབས་ཆེམ་ 

འབྱང་སེགས་ལའ། ། 
རྨོན་གྱེ་ལས་ པུབྲགརྨ། 

དབང་ཐང་། 

ནས་རསྙ་མིན་རྣམས་རེ་ངབ་ཀྱི་རྫང་ན་མང་ 

གཀླད་དེ། །ཞཱེས་རྣ་རྒྱན་མཆན་དྲ་བྱང་ང་། | 
རྫོན་འགོག་ ནད་དང་དམག་འཕཁྲུགས་མུ་་ 

གེ་སེགས་མ་བྱང་གོང་ནམཔ་ 

འགོག་ཐབས་བྱེད་པ། 

རྫོན་འགྲོ་ _ པུར་སྲུར། 

བཾ 

མངའ་ཐང་ངམ་་ 

ལྱ་མེན་ནམ། ཕྱ་མ་ཡིན་གྱི' | 

མིང་སྟེ། རྫོན་སྙའི་གནམ་རྙ་ ་ 
མ་ཡིན་གྱི་ཤིན་པ་ཉས་འཕྲོག་ ་ 

བྱ་བའི་སྟ་གྒན་་ 
དང་རྫོན་ལ་སྟེ་ཤན་ལྟ་བུར་འགྲེ་པ།ྐ 



ཟྫོན་ཆད 

ཚོན་ཆད་ རྔོན་མ་ཕན་ཆད་ཀྱི་དན་ཏེ། 
ཱུ རྔོན་ཆད་མ་གྲགས་པ། ཞེ་ས་ 

པ་རྟ'བྲ། 

རོན་འཇུག། མེང་གྷུཾའི་རྨོན་ལ་འཇུག་པའ 
པ འཕུལ་ཡེག་སྟེ། རྫེན་འཇུག་ 

གར་ལ འཇུག་ཅེས་ན། ག་ནེ་ཡེ་གེ་བཅ་གཅིག་ 
ད ནི་དྲྭཀྲ་དང་། །བརྩེགས་ པན་ དབང་གིཕ་ བ་ནཾ་ 

¡525 ་ །མ་ནི་བཅུ་གཅིག་འ་ནི་བཅུང་འཇུགོ
། 

རྦུང པ་ག རས 

པའམ། རྫ་མ་དང་རྟེང་མ། 

ཨི'གེའི་སྔན་འཇུག་ལྔ་དང་ 

རྔ ས་འཇུག་བྲརྭ་ལ་ཟང། 

རྗན་རྗེས་སམ་རྔ་ ཁུད་ ཨུ ངབ
ི། དང་པ། 

རྨོན་རྗེས་གཉིས་ 

རྔན་ རྟོགས་ 
རྔ ་ནས་ ཤཾས་ རྟོགས

་ཟིན ་པ། 

སྔོན་མཐོང་ རྨན་མ་ནས་མྲང་བ། 

རྨོན་དུ་ཧྱྱཿ རྫོན་དྲྭ་འགྲེ་མཁན། 

རྨན་ད་འགློ་མ།ན་ མདུན་འགྲོ་གདོང་མ། 

རྗེན་དུས་ པུདྡ། མནན དྲྭས་དྭང་ར་ 

ར འི་དྲས། 

སྩོན་དྭ་གནས' 
ཚངས་པ་ལའེ། | 

༠༡༤ རྫོན་ཕྱུག 
སྔོན་དྲན་  ཇེས་ཡོང་རྫོན་དྲན། 

སྔེན་ནས་ ཨ།་པ། ཐག་མ་ནས་ཕམ་མ་ 

ཨ ཤས 

སྨེན་གནས་རྗེས་དྲན་ འདས་པའི་གནས་ལུགས་” 

པགས་རྗེམ་སུ་དྲན་པའི་མངན
 

ཤེས་ལྟ་བུ། 

སྔེན་པེ་ ཌཱལ། པཾཏི། རེཙྭཾ། 

_ རྨོའམ་རྫན་མ། ནམ་མཁའི་ 

མདག་རྟ་བུ། སྭང་མའི་མིག་སྨན་གྱི་མིཇ'།
 ¦; 

སྔེན་པོ་ཆབ་འདྲེན། ཁྱི་དྲུག་པ་དང་། ཁྱ་དྲུག 
ཕྱང་ཇརྗེས། ཆམ་པ་ལམ་ལྡག། 

གེནི་ཌ འེ རྭ་ཧྲབ་ རྒྣམ
ས་ ཡ་ འཇུག་ རྟེ 

རྫེ ་ག་ བུར” 

'་ལ༨་མེང། 

་ཆིག་ཐུབ་ ཕེ་སྨན་ཕདྲ་ཏའི་མིང་། 

་ཆུ་ཁྲད་ ལུམ་པ། ལྷམ་མ་ཨང་ཟེར། 

་དང་ཨ་ཀན་ ཨ'བྱག ཆེར་རྔོན་གྱི་མི
ང་ 

དང་། བྱ་ཀྭར་པ་དང་། ལཾ་ 

3” 2) 

༅༽ ཤ༣ཊ 2, .2; 

919 “༩? 

མ་ཧ -1 

བཙན ་མྤྲའིང་པ་ལ་ཨང་ཟེར། 

བད ཕྱིད ཆེ་ང་ ཛོན མིད 

ཁ་བ བ་སྟག་རཾ་ཕ། 

ཀང་ཟེར། 

༄༧ ༽ 

པ་བཞན་ ཞམ་མཁའ། 

་པཾ འི་ ཕྱང་ པཾ་ མུན་ པ།
 བཱུ 

ཕོན་དུ་ ཕྱག་པོ། 



རྫོན་ཕྱུག་པར་གྱར 

སྨོན་ཕྱག་པར་གྱུར་ རྨོན་ཕྱག་པརང་གྱང་ཀྱང་ 

ད་དབུལ།ཤཱེས་པ་ལྟ་བྲ། 
ཚྨོན་བུ་ ་, སྦྲལ་དང་ཤིང་སྨན་ལ་འཇུག་ 

ཅིང་། གྱིབ་ཤིང་གི་མིང་སྟེ། 

རྫན་བུས་ཆུ"སེང་ནད་རྣམས་ 

འཇམ་པར་མློང་། །ཞཱེས་པར། ལྔོན་ཤིང་ལས། 
ཤེལ་ཕྲེང་ ལས། 

རྨན་བུ་དྲེ་ཨང་འཇམ་པར་འཁྲུ། །ཞེས་དང་། 

རྔན་བྲས་ནད་རྟམཔ་བུར་ལ་ 

འདྲེན། །ཤཱེས་པེ། །མེང་། ལྐེ། བེཤལ། གཡུ། 

ཤིང་། རྫཾ་ཨ་ཙ་ར། གབ་ཏདཱ། ཤོག་ཤིང་པ། 
གྱིབ་ཤིང་ཟེར། འཁྲུངས་དཔེར། རྔོན་བུ་སྤང་གི་ 

་ཕུག་འདྲ། །ལོ་མ་ཤྭིབ་མོ་ཕ་ལ་འབྱར། །རྫེ་སྐྱ 
རྤུ་ཚུང་ལྡན་པ་ལ། །མེ་ཏོག་རྫོན་པོ་འདབ་བཞིཾ་ 

མཇེཔ། །ཅ་བ་ཁུར་མའི་ཅ་བ་འྲད། །བཅད་ན་ 

ཞ་མ་འབབ་པ་ཡིན། །ངང་གི་ཤུས་པས་ཆུ་སེར་ 

ནད། །འཇམ་པར་འཐུ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། །ཞེས 
_ པས་གསལ། བཾ་རྔོན་དུ། མང་བརབ་པ་དང་། 

མངཾན་ཉཾགས་ཨར་མར་བརྗེ་བའི་ཁློན་བྲ་རྫོན་པོ་ 
ག་བརྗེ་བང་མཛད་འདུག་པའེ་དགངས་པ་གང་ 

ཡེརཾ་ཆོད་མ་ཐིག་གོ ཀེ པ་གསུངས་པོ། ད 

རྫོན་བྱས།  ནིཡཏིཿ ཕྲེདྲི། བྷཱགྱ། རྔེན 

བསགས་ལལཔ་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྟེ། 

དབང་ཐང་ཇམ་མངའ་ཐང་། 

ཚྫོན་དྱུང་ པྲུརབྲ ཏྟ། རྔ་རོལ་དྭ་བྱང་བ། 

རྫོན་སུལ 

རྨོན་བྱུང་ཐྲ་_ ཨིཏྫཔཱ། བྲཏུྷཿ ཏན་དང 
བྱང་པའ ་གཏམ་གྱུས་ལྟ་བྲ། 

རྨོན་འབྱམ་ རྫོ་རཾགས་དང་ཤིང་རྣའི་སྐེང་ 

གྱི་ཚན་རིག | 

རྫོན་སྦྱངས་ རྐྱེ་བ་རྫ་མའི་དུས་དང་ཆེ་ 
སྟད་དུ་སྤྱངས་པའི་ཡཾན་ཏན་་ 

ལྟ'བུ་སྔན་རངས་ཀྱི'་ཤུཌ་ཡས་བྱང་དའི་འབྲས་བྲ།: 

་ པྲཱི་ན། རྫ་མ། ཐྲཾག་མ༔ 

དང་པོ། འགོ་མ། གནའ་བོ་ 
རྣཝཔ་ཟེར། ཧྷ་ཁང་བརིག་པའི་རྫོན་མ་ར་མ་་ 

འཕྱུལ་སྟང་གེ་གཙུག་འག་ཁ
ང་་ལྟ་བྲ། 

ོ 

རྫོན་མེད་ རྨང་ན་མ་བྱང་བཞམ་མེད་
པ།ཿ 

རྫོན་མ་ ཁ'དོག་རྫེན་པོ། 

རྫོན་མོ་ཆུ་འདྲེན་ ཡ་ཀན་སླུག་པཾ་སྟེ། རྫེ་སྨན་་ 
དར་རམ་ཆབ་འདྲེན། གབ་ 

ཡེག་དཱ་ཤྲཾ་དཀར་སླག་པ་ཡང་ཟེར། 

རྫོན་མོ་རྟ་ཕྱག་ དབྱི་མོང་། 
རྫོན་མེ་དྭུལ་དུལ་ ཕྲེལ་གོང་པ། 

རྫོན་དམར་ཅན། ༈ཱ་ལལཾཧཾཏ། ཁ་ངོག་པྫོཊ་ 

དམང་དང།། དཔང་ཕྱག་་ 

ཆེན་མནི་མིང་།། 

སེན་རྩེ སྲ འཆང་གཞེའི་ 'སྐབས་མུ་ཙི་ པ་་ 

ལྟ་བུ། ° 

སྔེན་བཅཙས་ རྫོན་དྲ་སྐྱེ་བ། 
རྫན་སུལ་ རྔོན་དུ་གནང་བ། ° 

2 ་ 



ཁོན་ཆ 
རྫོན་ཆོ་ _ མེན་ཧྱི་དུས། 

རོན་བཞིན་ མྔོན་མ་ནང་བཅིན། 

རྫོན་འུསུ་ མོན་ད་ཁུས་ཟེན་པ། 
རྫོན་ཡང་འསད་ནམས་བྱས་པ་ པདྤུཀྲཏ། 

པུརམ། རྔང་ཡར་བསེད་ནས 

བསགས་པ། 

ལུངཊ། རྔོན་གྱི་དུས་རབས་ 
ཀྱི་རྣམ་ཐྲར་དང་གཏམ་བྱས། 

་ ༧༩ 

རྩན་ར་བས་ 

སེན་བབྲམས་ཅན་ ཨེཏིཧཱ། སོན་གྱི་གཏམ་ 

བླུས་དང་ལྡན་ཕ། 
རྨོན་ངལ་ མ་ངོལ་དང་མྲརངས། 

རྫོན་ལ་བཤད་ པདྡཱཧྱ། རྫོན་ལ་བཤད་ 
ཟིན་པ། 

ཆོན་ལས་ དེབ་ དེབ། པྲིཧི་ ནིཤཧཾ། 
སྐྱེ་བ་སྔན་མའི་ཡས་ཀྱི་འཕེན་ 
ཤུགས་ལྟ་བྲ། 

ཤྨོན་ལས་སྐྱེས་ རྟབས་བཟང་། 
རྫོན་ལས་བདས་པ།་ རྔོན་ཀྱེ་ཡས་ཀྱིས་དེད་པ། 

ཟྩོན་བསགས། རྐལ་ཕཝན་ཏེ། བསགས་ཧུབ་ 
དང་། དབང་ཐང་གི་མིང་། 

ཆོན་པསགས་མཐུ་ ྐྱེ་བ་རྔན་ཨའི་ལབ་བསཌ 

ཀི་མཐུ་དང་། མབ་རིས་ 

གནས་དང་། དགེ་ཡེགས་སེགས་འའང་ངོ་། ། 
སྨོན་བསླབས་ ཤཾཊཿ རྔོན་དྲ་བསླབས་ཟིན་པ། 
སྔེ མ་སེམས་ ཕྱང་ཕེམས་ཏ་བ། 

བར་བ་ བསཙྒས་མ་ང་བ།དྲང་། འབལ 

ྣ ˆ ་དང་བྲེག་བའི་མིང་། 

བྲང་ཐང་བྱ་བ་དང་། གྲངས་ 

གནས་ཤིག ། ྦ 
བརད་ བྲང་དང་། ནས་བརྔད་པ་ 

° དང་། འདྲི་ད་པ། ལྡབཡཏ། 
ཉམས་ཕད་པ་ལྟ་བའང་།། 
པདཱེཏིཏ། བཙའ་མ་ང་བ་ 

དང་། ་ིཨང་ཨེ་ཐུབ་བལྟས” 

པ་མཞོ། ། ཛ 

བཌ 'རལྒབམ་ 

བརད་ཕ་ 

བཛན། བད་རྩིང་ལ་མཆོད་པ་དང་། 
གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཆིམ་པར་བྱས་ 

པའི མིང་དྲ་གསུངས་པ་དང་། ཇྔན་པས་མཆད 

པའི་དན་དང་། སྐབས་འགར། སྐྱོན་ བརྗད་ དྒམ་ 

ཛན་བུས་པ་ལའང་འཇུག ། 

བརྔྡན་པ་ ཕྲུཛན། ཨན་གྱི་མེང་། 

མཆད་པ་དང་། འབེལ་བ་ 

དང་། གླ་སྟེང་པའམ། གླ་རྔན་གྱི་ཕ་བརན་བྱས" 

པའི་འདང་ཆེག་དང་། ཡང་། ཧྱ་དང་དྲ་བ” 

སེགས ལ འཇུག ། བྲུ 

བརན་བུས་པ་ ཉི་བླཟང་བརང་བྱས་པ། 

བརབ་ ཟམ་མགས་ལ་འདེད་ཧམ་ཆེ 

བཞི་མིང་དང་། བརབ་པ; 

དང་། ཇམས་པ། 



བརྲབས་པ ©༠༅༦& 

འདད་ཧམ་ཆེ་བའི་འདས་ ་ 
ཆོག་དང་། འཇིག་སླག་ཕཌ 
ཀྱིས་རམ་པ་ཡའང་འཇུག། 

འདོད་པ་ཆེ་བ་དང་། མ་ 

འགྲུ་བང་ཟས་དང 'ནཾ ང་ སཌ་ 

ཏཱ _ ཡ་བརབ་པའི་དེན། ྗ 

བརྲས་ ཤལ ་ཕྤགས་དང་ཐྱིང་གི 
ུ དཙས་ མ་བརས་པ་ ཕེགས་ ཀྱི 

འདས་ཆེག ། 

བངས་པ་ ' བཙམ་མ་བརས་ཆེན་པ། 

བརྔབ་ རྤ དྲབཌ་ནང་དུ་བརཔ་པ་དང་ 

བརྔབ་བྱའི་སྨན་དང་། དྲ་བ 
བརྔབ་ཅེས་པའི་བྱ་ཆེག ། 

དཱབིཏཿ དྲབགས་ནང་དྲ་ 
འཐབྲེན་ཟིན་པ་དང་། ཆ'དང 

ཇ་ཆང་སགས་འཐུངས་པའམ་ཁས་ཚང་འབྲེན་པ་ 
ˆ -ལྷ'བུ། 

བརབས་པ་ 

བརམས་ 

བཌབས་ 
༄ 

.བཌཾབས་པ་ འཇིབས་པའམ་ བཉིབས་ 

ཟོ པའི་དེན། ྦ 

བརྔོག་པ་ _ གཞན་མཚང་སྟེན་པ།དང་། 
དངོང་རྱད་ཕེགས་ འཆོལ་ བ་ 

ལའང་། ། དུ 

་བརྡོང་ པཉཏ། འདཾད་པནམ། བྲིད བརྔོད ྦ པཉཾཏཾ། འདྲིད་པ 
པའི་དན་དང་། སླད་པ་དང་། 

བླས་བ་དང་། བཐད་མེད་ཀྱིས་འབྲབ་ཨས་པགས་ གྲག ༼༼ཨནཾྣྷྣསྣ་ཾ་་། 

་ོ 

ྦ བསྔག པ་ པའི་ བནས་ 

ྦ བསྔགས་ ཅི ས་ གོང་ འད། ་ 

༥༣༣ ྤ༄༅ ༥ ༥ ༩ 

བསྔགས་པའི་ས 

བརྔེད་པཞུས་པ་ལྟ་བུ་འའང་འཇུགས། `® ༼ད 
ངརྔོད་པ་ འདྲེད་ པའམ་ བྲིད་ པ་དང་། ངཱ 

¦ བརླ བའེ་ ་མིང་། ྦ 

བརྔོན་ ˆ ` པཏིཟེད། རི་ དྭགས་ཕེགས་ 

ྦ = ཡ་བཛནྡ་པྲ་རླཔྲ་བ། 

བརྔོན་པ་ (ོ བརྔཾེན་བྱ་དང་བརིན་ཟིན་པ་ 

རར ལྤི -རྡན་པས་རཾ་དྭགས་ལ་ 

བར ཟེང་བ་ལ་བྲ་དང་། དྲད་མེད་ངེན་ཏ་ 

ཞཱེས་ཀྱང་སྣང་། ༠. 

བརྗོན་ཕྲས་བརྗོན། རི་དྭགས གསོད་པར་ ང་ཕྱིན་ 

པའི་དན། ༦2 ད་ * 

བརྔོས་ བྱཇཧཱུ། འབྲས་ ཡམ་ དང་ ཤཱ ¬> 

ཚལ་ཕགས་ངརང་ཟེན་པ། མམ པབ 

ཕ་རོལ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་བྱས་ 
ཊྲ ཇྗེས་ལ་རྫགས་པ་སྙན་པར་ 

བརྔད་པ་དང་། བརྟེད་པ 

བསྔགས་བརྗོད་ བརྟད་པ་བྱས་པ། 

ས་མ་་ ཀཏྡཀཾ། ཀར ཀྲྭ་ཧྱལ་པ་ 'དེན་ ངོ 

གུབ་ཀྱི་ཆེག་པ་ རྫགས་ཕྡན། 

བསྟད་པ་བྱས་པ། ཟེངས་ 

_ བརྟོད་པ། 

སྟིསབཿ དཀོན་ རེཚ༤ 
བོ བ་ བརྫགས་ བའ ཡུལ། 

བསྔམས 



 མརགས་བུས་ 

བསྔགས་བུས པཅིཏ། ཨོན་ཏན་ཕགས་ཡ 
བརྫགས་ཟིན་པ།( 

བསྫགས་བྱེད་ བཟྲིཧཱ། བརྟཾད་པར་བྱེད་ 
བའེ་ལཔ། 

བསྔགས་འོས། པཤ། ཐྭ་བ་མ་ཕོགས་ཕགི་ 
ཡུཝ་དྲ་གྱུར་པའི་མཚན། མཆད་ 
བྱའི་གནས། བཀྲར་འོས། 

བསྔལ་བ། ཐུག་བརྫལ་གྱིས་གདུངས་པ། 
བསྲས་པ་ མག་བགཔ་རྫཔ་ཡ་བརྔང་ 

ཟན་པ། 

བརྫོ་ འགྱར་བའི་དེན། 
བརྫོ་བ པར ༩མ། རྫ་བའི་བྱ་བ་དང་། 

དགེ་ཅ་ཕཾགས་བདག་གཉན་ 
རྫོདང་བྱང་གི་དོན་དྲ་བརྫེ་བ། འས་བྱམ་ཆིན་པའི་ 

མྫངག་ཏུ་སྨན་ཡམ་བཏབ་པ་ནི་བཛྫ་སྨན་ཟེར་ར།| 
བསྔོག'པ་ 

བསྔོགས་ _ པརེ85ན། 

རྐྱན་མཚང་བཏན་པ། 
རྐྱན་མཚང་དང་ 

མ ཆགས་མྔར་གོས་ཆིན་པ། 

བསྔགས་པ 

བརྫོ་བ་ 

བརྫོས་ 

བརྫོས་པ། 

. གསྫོས་སོ 

. མཚང་དྱས་པ་དང་། རྨུམ" 

བརྫོག་པ་སཾ༼་ཀྱི་འདས་ཆེག། 
མཉམ་ཟླའམ་འབྲན་པ། དུས” 

ཡམ་ངིམ་སྐབས་སུ་གསཝ། 

ཙཱི་ལི་ཏཾ། དགེ་ཅ་སེོགས་ 
དམིགས་ཡུལ་རྫེདམ་བྱང་གི་ 

དོན་དྲ་བརྫོས་པ།¡ 
པཀྲཝ། བརྫཾས་ཟིན་པ། 

བརྫོས་པ་ལས་བརྒུར་བ། དགེ་ཅ་མེགས་ 

བརྫོས་པ་ 

× པརཌྩད 

གྱབན་དོན་དུ་དམིཌ་བ་ཡས་ 
བྱང་པ་ལྟ་བྲ། 

ཨུརྡེ་ཤ། ཧཱཡཏ། དགེ་ཅ་ 
གཉུན་དེན་དྲ་དམིགར་པ་བོ 
ཡ་འཇུག། 

དུས་གསུམ་གྱ་རྣམ་དཀར་དགེ་ 
_ བ་རྣམས་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ: 

ཀི་རྒྱར་བརྫེས་པའ། | 





༤ གཔ སསག ཙི ླིླ]ྣླླསླསླླ་་ 5 £< སས 




